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Abstrakt  

Tato diplomová práce se zabývá zpracováním návrhu projektu ve vybraném strojírenském podniku, 

včetně analýzy rizik a návrhu procesu monitorování rizik. Pro dosažení hlavního cíle byla zpracována 

analýza současného stavu podniku, byly aplikovány analýzy z hlediska vnitřních a vnějších vlivů 

působících na podnik a z nich byla zpracována závěrečná analýza SWOT. V návrhové části byly 

aplikovány speciální metody řízení projektů a analýza rizik metodou RIPRAN. Na základě aplikovaných 

metod byla navržena opatření vedoucí ke snížení hodnoty rizik a byl navržen proces monitorování rizik. 

Abstract  

This diploma thesis deals with the elaboration of a project proposal in a selected engineering 

company, including risk analysis and design of a risk monitoring process. To achieve the main goal, an 

analysis of the current state of the company was prepared, analyzes in terms of internal and external 

influences acting on the company were applied, and a final SWOT analysis was prepared from them. 

In the design part, special methods of project management and risk analysis using the RIPRAN 

method were applied. Based on the applied methods, measures leading to the reduction of risk value 

were proposed and a risk monitoring process was designed. 
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Projektový management jako takový je v dnešní době stále více a více ceněnou disciplínou 

v oblasti managementu, jelikož se požadavky na snižování nákladů a dodržování termínů, při 

zachování určité kvality výstupu, neustále zvyšují. S rostoucí konkurencí v oblasti průmyslu a 

strojírenství jako takového, jsou na podniky kladeny nároky na neustálý technologický posun kupředu, 

zvyšování kvality výrobků, servisu a služeb celkově, při zachování konkurenceschopných cen výrobků. 

Podniky jsou nuceny investovat do inovací, ať už je řeč o vývoji nových technologií, nákupu 

nových zařízení, či optimalizaci podnikových procesů tak, aby byly náklady snižovány na minimum a 

zisk z prodeje výrobků byl co nejvyšší. Z tohoto důvodu jsou v podnicích realizovány interní projekty 

na zlepšení výše uvedených ukazatelů. Podniky se snaží realizovat své interní projekty tak, aby bylo co 

nejúspěšněji dosaženo stanovených cílů, s minimálním navýšením plánovaných nákladů a současně 

s dodržením všech plánovaných termínů. 

S touto problematikou je úzce spojeno inženýrství rizik. Rizika se v dnešní době vyskytují 

téměř ve všech činnostech, které podnik realizuje. Je tedy nutné, aby při plánování projektu a v jeho 

průběhu byla rizika co nejpečlivěji analyzována a ošetřena tak, aby kvalita výstupu byla co nejvyšší. 

Konkrétní projekt, který jsem si vybral jako předmět své diplomové práce, bude v podniku 

realizován v dubnu roku 2020. Podnik, který jsem si pro svou diplomovou práci vybral, je znám pro 

svou dlouholetou tradici výroby řezných nástrojů pro obrábění otvorů. Nové technologické parametry 

výrobků vyžadují neustálou inovaci v oblasti technologických postupů a kladou náročnější požadavky 

na strojní zařízení. Z tohoto důvodu se podnik rozhodl investovat v oblasti inovace kalicí technologie a 

vytvoření zcela nového pracoviště pro tuto technologii. 

Aby projekt inovace proběhl co nejúspěšněji, je potřeba co nejpečlivěji analyzovat možná 

rizika spojená s touto inovací. Jsem velmi rád, že mohu být v této problematice podniku nápomocen a 

mohu prakticky využít znalosti nabyté při studiu Ústavu soudního inženýrství na VUT v Brně. Jelikož 

takto velká inovace v podniku v posledních letech nebyla realizována, nejsou zde ani žádné předchozí 

zkušenosti v oblasti analýzy rizik. Díky mé dlouhodobé vazbě na podnik, a region, ve kterém se podnik 

nachází, mám možnost do hloubky analyzovat vnější i vnitřní prostředí podniku a následně provézt 

analýzu rizik projektu tak, aby vše proběhlo dle požadavků zadavatele projektu. 

Tato diplomová práce obsahuje analýzu současného stavu podniku a teoretické poznatky 

týkající se problematiky projektového řízení, rizik a strategické analýzy. Dále budou stanoveny hlavní a 

dílčí cíle diplomové práce. V kapitole použitých metod, budou uvedeny metody časové, zdrojové a 

nákladové analýzy projektu a analýza rizik metodou RIPRAN. V další části bude naplánován konkrétní 

projekt a bude provedena analýza rizik projektu, včetně návrhů na opatření, vedoucích ke snížení 

hodnoty rizik. Součástí vlastních návrhů řešení je také návrh procesu monitorování rizik. 
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V této kapitole diplomové práce budou uvedena teoretická východiska týkající se projektového 

řízení. Dále budou objasněny pojmy riziko, řízení rizik, analýza rizik a možné způsoby provedení této 

analýzy. Další část teoretického zázemí bude obsahovat popis strategické situační analýzy a způsoby 

jejího provedení v současnosti. 

Obsahem této kapitoly je také zpracování analýzy současného stavu podniku, dle uvedených 

teoretických poznatků a stručný popis fungování podniku. Následně bude analýza vyhodnocena a bude 

uvedeno doporučení pro podnik, jak lze současného stavu využít pro budoucí rozvoj podniku. 

 

Pokud je vymezen pojem management jako takový, jedná se o umění řízení, působení na 

určitou soustavu a ovládání její činnosti, poté specifičtější pojem projektový management má svá 

určitá specifika. 

Projektový management neboli, projektové řízení, slouží k rozplánování a realizaci složitých, 

zpravidla jednorázových akcí, jelikož jedním z atributů projektu je jeho jedinečnost a 

neopakovatelnost. Tyto akce je nutné uskutečnit ve třech základních hlediscích, a to v požadovaném 

termínu, s plánovanými náklady a tak, aby bylo dosaženo stanovených cílů. 

Předmětem projektového řízení je tedy projekt a cílem projektového řízení je úspěšný projekt 

(1, s. 14). 

 

Pro úspěšnou realizaci projektu je využíváno několika principů, z nichž projektové řízení 

odvozuje základní přístupy k řešení problémů. Je důležité si tyto principy uvědomit, seznámit se s nimi 

a využívat je v praxi. 

Základní principy projektového řízení jsou: 

 Systémový přístup – jedná se o způsob myšlení, jednání či řešení problémů, při 

němž jsou jevy chápány komplexně, ve svých vnitřních a vnějších souvislostech. 

 Procesní přístup – přesná definice tohoto přístupu se nachází v mezinárodní normě 

ISO 9000. Aby organizace fungovaly efektivně, je potřeba identifikovat a řídit mnoho 

vzájemně souvisejících a vzájemně působících procesů. Systematická identifikace a 

řízení procesů používaných v organizaci, včetně jejich vzájemného působení, se 

nazývá procesním přístupem. 

 Systematický přístup – je protipólem řešení problémů nahodile a ad hoc. Využívá 

se zejména při řešení problémů, respektive úkolů, které je nutné realizovat a pro něž 
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není známo bezprostředně dostupné řešení. Nejprve je řešena analýza situace a 

správná formulace problému, následuje návrh variant řešení, výběr vhodné varianty a 

následně realizace opatření. 

 Použití přiměřených prostředků – u tohoto principu je hlavní důraz kladen na 

používání vhodných metod, technik, nástrojů, postupů a pomůcek. Tyto prostředky by 

měly být využívány tak, aby odpovídaly charakteru projektu a povaze řešeného 

problému. Záleží zde také na složitosti projektu. 

 Týmová spolupráce – tato zásada je důležitou součástí projektového řízení, jelikož 

je nezbytné, aby návrh a řízení projektu zajišťoval tým složený z odborníků z růzých 

profesí a ze zástupců skupin lidí, kteří jsou na projektu zainteresováni. Čím složitější 

projekt, tím více je zapotřebí odborníků z různých oborů a je jasné, že jeden člověk 

nemůže mít všechny potřebné znalosti a dovednosti. 

 Využití počítačové podpory – slouží zejména k zefektivnění procesů souvisejících 

s řízením projektů. Komunikační nástroje počítačů lze využít například pro sdílení a 

distribuci informací mezi účastníky projektu, nebo také pro přístup k databázím, které 

obsahují nepřeberné množství různých údajů (1, s. 27-29). 

 

Jedná se o dokument, sloužící jako pomůcka při stanovování cílů projektu a podpora k jejich 

dosažení. Logický rámec je součástí metodiky návrhu a řízení projektu, která uceleně řeší přípravu, 

návrh, realizaci i vyhodnocení projektu (2, s. 67). 

Jednotlivé body logického rámce projektu odpovídají na podstatné otázky z hlediska projektu: 

 Hlavní cíl odpovídá na otázku, proč se projekt realizuje. Definuje jeho přínos, neboli to 

k čemu projekt přispívá. 

 Projektový cíl odpovídá na otázku co. V této části se popisuje, co konkrétně chce 

projekt změnit. 

 Výstupy projektu odpovídají na otázku, jak neboli prostřednictvím čeho bude 

dosaženo projektového cíle. 

 Aktivity projektu představují klíčové činnosti, které je třeba realizovat, aby vznikly výše 

popsané výstupy projektu. 

 Objektivně ověřitelné ukazatele ukazují indikátory, které prokážou, že bylo přínosu 

projektového cíle a výstupů dosaženo. 

 Vstupy, jsou nezbytné pro zabezpečení činností projektu. 

 Zdroje informací k ověření uvádí, jak budou ukazatele definované v druhém sloupci 

ověřeny. 

 Sloupec předpoklady a rizika vyjmenovává na jednotlivých úrovních stromu cílů 

skutečnosti, na které je nutno výslovně upozornit, protože je na nich úspěšná 

realizace projektu bezprostředně závislá (1, s. 58). 
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Ve fázi zahájení projektu je jedním z nejdůležitějších dokumentů identifikační listina projektu, 

neboli, zakládací listina. Identifikační listina projektu by měla popisovat všechny významné atributy 

projektu a důležité informace, které mají zásadní význam pro další fáze projektu (3, s. 51).  

Identifikační listina projektu obsahuje následující: 

 identifikační číslo projektu a název projektu, 

 specifikaci cílů a přínosů projektu, 

 obsah a rozsah projektu, kritéria úspěšnosti projektu, 

 termíny zahájení a ukončení projektu, milníky projektu, 

 plánované náklady na projekt, 

 jména účastníků projektu, 

 základní podmínky a požadavky, 

 datum, místo, podpis ke schválení (1, s 84). 

 

Jedná se o hierarchický rozpad cíle projektu na jednotlivé produkty a podprodukty až po 

úroveň jednotlivých tzv. pracovních balíků. Metoda je nejčastěji zobrazována ve formě stromu na 

podrobnější a podrobnější elementy, kořenem WBS je projektový cíl. WBS je obvykle sestavován 

formou brainstormingu jednotlivých členů projektového týmu (4). 

 

Obrázek 1 - Grafické znázornění obecné stromové struktury WBS (Vlastní zpracování dle 1) 
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Matice odpovědnosti popisuje vztahy jednotlivých členů projektového týmu, interních a 

externích zaměstnanců k činnostem řešeným v rámci projektu. Přiřazování odpovědnosti nemusí být 

vždy ke konkrétním činnostem, ale odpovědnosti mohou být přiřazeny například jednotlivým 

podproduktům struktury WBS. Základní odpovědnosti vycházejí z anglické zkratky RACI (5, s. 305). 

 R – Responsible – ten kdo vykonává úkol. 

 A – Accountable – ten kdo je manažersky odpovědný za výsledek, podepisuje a 

schvaluje důležité skutečnosti týkající se úkolu. Zpravidla má celkovou odpovědnost 

k úkolu pouze jedna osoba. 

 C – Consulted – ten kdo může poskytnout radu, či konzultaci ohledně daného úkolu. 

 I – Informed – ten kdo by měl být informován o průběžném stavu úkolu, či důležitých 

rozhodnutích (5, s. 307). 

 

Pojem riziko nabýval různých definic v průběhu času. Základní chápání rizika je, jako možnost 

že se stane něco nepříznivého. V běžném životě je akceptováno a stalo se součástí naší každodenní 

existence, ale během tohoto století začal tento široký pojem nabývat v kontextu podnikání poněkud 

konkrétnějších významů a činností. A. H. Willet v roce 1901 definoval riziko jako „objektivní nejistotu 

ohledně výskytu nežádoucí události“. (6, s. 27) 

Tato definice obsahuje čtyři prvky: 

 Že je riziková událost „objektivizovaná“, tzn. nejen myslí (subjektivní), ale de facto 

realitou. 

 Že u této události existuje nejistota, 

 která se může objevit, 

 a její výsledek bude nežádoucí. 

V podnikatelském prostředí lze riziko nejlépe popsat jako pravděpodobnost výskytu nežádoucí 

události, která bude mít dopad o určité velikosti na cíle podnikové činnosti (7, s. 90).  

V tabulce 1 je uveden přehled hlavních typů podnikatelských rizik, se kterými se podniky 

v dnešní době musí potýkat.  
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Tabulka 1 - Přehled hlavních typů podnikatelských rizik (Vlastní zpracování dle 7) 

Podnikatelská rizika 

Operační riziko Strategické riziko Riziko nesouhlasu Interní finanční riziko 

 Distribuce 

 Logistika 

 Dodavatelé 

 Kvalita výrobků 

a služeb 

 Přírodní události 

 IT 

 Požár 

 Trhy 

 Konkurence 

 Technologie 

 Ekonomika 

 Potřeby 

zákazníků 

 Právní předpisy 

 Fůze a akvizice 

 Pravidla na 

burze cenných 

papírů 

 Daňové zákony 

 Účetní 

standardy 

 Vnitřní kontroly 

 Etika 

 Měnové kurzy 

 Úrokové míry 

 Likvidita 

 Výnosnost 

 Úvěr 

 Náklady 

 

Smyslem řízení rizik je snížen pravděpodobnosti výskytu a dopadu událostí nepříznivých na 

podnikové cíle. Plán řízení rizik udává, jak bude strukturováno a vykonáváno řízení rizik. Důležité je 

také stanovit do jaké hloubky budou vykonávány procesy řízení rizik (1, s. 147).  

Na obrázku 2 jsou zobrazeny jednotlivé činnosti procesu řízení rizik a důležité vazby mezi nimi. 

 

Obrázek 2 - Procesy řízení rizik (Vlastní zpracování dle 8) 

 

Analýzou rizik projektu se rozumí systematická identifikace, kategorizace a dokumentace rizik, 

které mohou ovlivnit úspěšnost projektu. Mezi nejdůležitější prvky analýzy rizik patří posouzení vztahů 

a vazeb mezi riziky, vzájemná závislost rizik zvyšuje pravděpodobnost jejich vzniku a závažnost jejich 

dopadu. Projektový manažer má k dispozici různé nástroje pro řízení rizik (9, s. 287). 
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Technicko-ekonomickou disciplínou, která se zabývá řízením rizik, je rizikové inženýrství, riziko 

je zde chápáno jako možnost utrpět určitou ztrátu (1, s. 147). 

Metody analýzy rizik lze dle normy ISO 10 006 – Směrnice pro management jakosti projektů 

rozdělit do dvou skupin. 

Metody zabývající se analýzou rizik produktu projektu, tyto metody vyplývají z technické 

podstaty produktu (výstupu projektu). Jedná se například o CRAMM, FMEA, HAZOP, HACCP apod. 

 Dalším typem metod jsou metody, které se zabývají analýzou rizik managementu projektu. 

Tyto metody vyplývají z podstaty řízení projektu, jedná se například o skórovací metodu s mapou rizik, 

rozhodovací stromy, nebo analýzu citlivosti (10, s. 90). 

O vhodnosti použití jedné či druhé metody rozhodují tyto aspekty: 

 Cíle rozhodování o riziku, 

 náklady, 

 čas, 

 vypovídací schopnost, 

 robustnost a adekvátnost závěrů, 

 přesvědčivost výsledků (11, s. 189). 

 

Strategická analýza podniku zkoumá jednotlivé složky vnějších a vnitřních vlivů působících na 

podnik a umožňuje tak managementu firmy uvědomit si, jaká je současná situace podniku a jaké má 

firma předpoklady úspěchu. 

 

Při hodnocení vnějších sil působících na podnik je nejčastěji používána analýza SLEPT. 

Analýza SLEPT je využívána k analýze změn v obecném prostředí organizace, nebo také 

projektu. Jejím předmětem je hodnocení externích faktorů, které by mohly podnik respektive projekt 

ovlivnit. Tyto faktory jsou hodnoceny z následujících pěti hledisek: 

 Social – sociální hledisko, 

 Legal – legislativní a právní hledisko, 

 Economic – ekonomické hledisko, 

 Policy – politické hledisko, 

 Technology – technické, nebo také technologické hledisko (1, s. 37). 

Mezi příklady sociálního hlediska bych uvedl například demografické údaje, sociálně-kulturní 

aspekty, nebo také trh práce. Z legislativního a právního hlediska můžeme uvažovat například o 

existenci různých právních norem. Ekonomické hledisko hodnotí především makroekonomickou situaci, 
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přístup k finančním zdrojům, nebo také výši daňových sazeb. Politickou stabilitu nebo politicko-

ekonomické faktory hodnotí politické hledisko. Situaci ve vědě a výzkumu, či technologickou úroveň 

hodnotí hledisko technické/technologické (1, s. 37). 

 

Porterova analýza je jedním ze základních analýz konkurenčního prostředí podniku. Hodnotí 

faktory působící na oborové prostředí podniku Pětifaktorovým modelem konkurenčního 

prostředí. Tento model slouží ke zmapování a uvědomění si konkurenceschopnosti firmy v daném 

odvětví. Předpokladem v tomto modelu je to, že strategická pozice podniku je určena působením pěti 

hlavních sil, které jsou znázorněny na obrázku 3. (12, s. 67). 

 

Obrázek 3 - Porterův model pěti sil (Vlastní zpracování dle 13) 

1. Vyjednávací síla zákazníků – je tím větší, čím větší je významnost zákazníka pro 

podnik. Zákazník, který má dobré tržní informace, může snadno přejít ke konkurenci a 

je nutné s k tomuto faktu přihlížet při jednání se zákazníky. Zákazníci jsou velmi citlivý 

na změny cen, jejich snahou je minimalizace nákladů a mohou také dále ovlivňovat 

jak už ostatní stávající zákazníky, tak také potenciální nové zákazníky. Je tedy nutné, 

aby byla analýza zaměřena na identifikaci stávajících i potenciálních zákazníků, a 

faktorů, které ovlivňují jejich rozhodnutí nakupovat. 

2. Vyjednávací síla dodavatelů – závisí na tom, o jak velkého dodavatele se jedná a 

také zda-li existují na trhu i jiní dodavatelé, kteří by mohli potenciálně nahradit 

dodavatele stávajícího. Zásadní je také důležitost podniku jako zákazníka pro 

dodavatele, čím větším je podnik odběratelem, tím silnější je pozice podniku u 
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dodavatele. Dodavatelé jsou členěni do různých kategorií, například dodavatelé 

surovin a materiálů, energie, polotovarů, technologií, pracovních sil aj. 

3. Hrozba vstupu nových konkurentů – je snižována, pokud jsou fixní náklady pro 

vstup do daného odvětví velmi vysoké. Je nutné analyzovat, s jakou pravděpodobností 

mohou noví konkurenti zvýšit konkurenční tlak na již existující podniky. Řeší se zde 

existence bariér vstupu na trh a jednoduchost s jakou mohou nové firmy vstoupit na 

trh. Riziko vstupu nových konkurentů představuje například zvýšení výrobních kapacit 

a zákazníci by mohly dané výrobky poptávat i jinde, za jiné ceny, popřípadě v jiné 

kvalitě. Při převaze nabídky nad poptávkou by logicky muselo nastat snižování cen. 

4. Hrozba substitutů – je přímo úměrná existencí dostupných substitutů. Tato hrozba 

se snižuje především tehdy, pokud neexistují k danému výrobku dostupné substituty, 

nebo jestliže konkurenční podniky mají vyšší výrobní náklady, nezvyšují-li nabídku, 

náklady spojené s přechodem ke konkurenci jsou vysoké a je-li naše cena pro 

odběratele dostatečně výhodná. 

5. Rivalita firem působících na daném trhu – souvisí s mírou růstu trhu a 

lukrativností daného odvětví. Rivalita firem roste, pokud se jedná o velmi málo 

rostoucí trh, pokud působí v odvětví velký počet konkurentů, nebo také pokud existuje 

nadbytek výrobních kapacit. Řeší se zde také otázka nákladů na přechod ke 

konkurenci a také výše nákladů spojena s odchodem z trhu (12, s. 68). 

 

Jedná se o model analýzy vnitřního prostředí firmy, ve kterém je zahrnuto sedm interních 

faktorů, které se vzájemně ovlivňují. Níže je uvedeno sedm faktorů začínajících písmenem S: 

 Strategie, 

 struktura, 

 systémy, 

 styl práce vedení, 

 spolupracovníci, 

 schopnosti, 

 sdílené hodnoty (14, s. 86). 

Všechny tyto faktory je potřeba brát v úvahu, ať už se jedná o malý, střední, nebo velký 

podnik. Strategií je v této analýze myšleno zejména jakým způsobem organizace dosahuje stanovené 

vize a cíle, nebo jak reaguje na příležitosti a hrozby v oboru podnikání. Struktura je v tomto modelu 

analyzována jako obsahová a funkční náplň organizačního uspořádání, jedná se například o 

nadřazenost, podřízenost, vztahy mezi podnikatelskými jednotkami, kontrolními mechanizmy a sdílení 

informací. Organizace by měla přizpůsobovat svoji strukturu měnícím se procesům a stylům. Systémy 

jsou v tomto modelu chápány jako formální a neformální procedury, sloužící ke každodenním aktivitám 

podniku a patří mezi ně například informační systémy, komunikační systémy, kontrolní systémy, 



 

24 

inovační systémy, nebo také systém alokace zdrojů atd. Do faktoru Spolupracovníci patří lidské 

zdroje, jejich organizace a rozvoj, vzdělání, školení, vztahy mezi nimi, funkce, motivace, inspirace, 

chování vůči podniku atd. Rozlišujeme zde kvantifikovatelné a nekvantifikovatelné aspekty. Mezi 

kvantifikované patří například motivační systém, odměňování, zvyšování kvalifikace apod. Mezi 

nekvantifikovatelné aspekty patří morální hlediska, postoje zaměstnanců a loajalita vůči podniku. 

Schopnosti představují profesní znalost a kompetence existující uvnitř organizace. Jedná se 

především o hodnocení, zda-li jsou schopnosti a kvalifikace daných pracovníků na dostatečné úrovni a 

bere se zde v úvahu také kladné a záporné synergické efekty dané například úrovní organizace práce 

a řízením. Podnik by měl poskytovat přijatelné prostředí pro přijímání nových požadovaných 

schopností, může se jednat o interní poskytování informací, nebo také o externí vzdělávací programy. 

Stylem se rozumí přístup k řešení problémů ze strany vedení podniku. Jedná se o druh manažerského 

stylu, kterým chce podnik, aby se dané problémy řešily. Může se jednat například o to jak bude podnik 

a pověření pracovníci jednat se zákazníky, nebo také to, jakým způsobem bude vedení podniku 

delegovat práci, nebo jednotlivé úkoly, ať už na úrovni interní spolupráce, nebo na úrovní spolupráce 

s obchodními jednotkami. Faktor Sdílené hodnoty vyjadřuje základní skutečnosti, ideje a principy 

respektované všemi pracovníky i dalšími zainteresovanými skupinami. Vize podniku je neoddělitelná 

součást podniku a souvisí také s podnikovými cíli, všichni pracovníci by měli vědět, čeho chce podnik 

dosáhnout a z jakého důvodu (14, s. 86). 

 

SWOT analýza je jedním ze základních metod strategické analýzy. Integruje získaná data a 

vyhodnocuje je. Z těchto výsledků vycházejí alternativy strategií dalšího rozvoje organizace. 

SWOT analýza podrobně zkoumá klíčové otázky organizace, její silné a slabé stránky, a také 

důležité vlivy z okolí. V praxi se často SWOT analýza prezentuje jako tabulka se čtyřmi poli, která 

obsahuje jednotlivé sekce, v níž jsou vyjmenovány její silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby (1, s. 

38). 

Metoda SWOT je založena na kombinaci čtyř faktorů: 

 Silné stránky podniku 

 Slabé stránky podniku 

 Příležitosti okolí 

 Hrozby okolí 

Při zpracování SWOT analýzy je nutno respektovat následující zásady: 

 Závěry SWOT by měly být relevantní. 

 Je nutné zaměřit se na podstatné jevy a fakta. 

 SWOT analýza by měla být objektivní. 

 Síla působení jednotlivých faktorů by měla být v tabulce SWOT ohodnocena podle 

významu. 
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 Jednotlivá fakta v tabulce SWOT by měla být označena. 

Aby po zpracování SWOT analýzy nevznikl pouhý výčet silných a slabých stránek, příležitostí a 

hrozeb, je nutné, aby byla jednotlivým položkám v tabulce přiřazena hodnota významnosti. Stanovuje 

se například na stupnici od jedné do pěti, přičemž hodnota pět představuje nejvyšší významnost. Dále 

je potřeba určit u všech položek v jednotlivém segmentu jejich váhu, kdy výsledný součet dá hodnotu 

1 (1, s. 38). 

 

 

V této kapitole bude ve stručnosti představen podnik, ve kterém je zpracována diplomová 

práce. Bude provedena strategická analýza při využití metodiky uvedené v podkapitole 1.3. Na základě 

těchto analýz bude zhodnocen současný stav podniku, jeho silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. 

Následně bude navržen postup, jak by mohl podnik jednotlivých zjištěných skutečností využít. 

 

Tato diplomová práce je zpracována dle informací z níže uvedeného podniku. 

Název: M&V, spol. s. r. o., Divize STIMZET 

 Adresa: 4. května č.p. 288, 755 01 Vsetín 

 

 

Obrázek 4 - Logo výrobní divize STIMZET (15) 

 

Výrobní divize STIMZET je součástí velkoobchodu s nářadím, nástroji a stroji M&V, spol. s. r. 

o. Tato část společnosti se zabývá výrobou a prodejem nástrojů a nářadí značky STIMZET. Cílem 

společnosti je nabízet vysoce kvalitní nástroje pro obrábění otvorů zákazníkům, ať už se jedná o 

průmyslové podniky a profesionály, či obchodní zástupce. 

Výrobním programem společnosti jsou zejména vrtáky, výstružníky, výhrubníky, záhlubníky a 

speciální nástroje značky STIMZET, vyráběné z nejkvalitnější rychlořezné oceli HSS a HSSCo. 

Specifickým produktem podniku jsou speciální nástroje dle požadavků zákazníka, kdy dochází 

k obdržení parametrů, ať už technických, či technologických a nástroj je vyroben přímo na míru ve 

vztahu k jeho následnému používání. V současné době je společnost jedním z nejvýznamnějších 

evropských producentů tohoto druhu. Tohoto postavení dosáhla především díky své orientaci na 

zákazníka a výhodných cenách nástrojů, při zachování jejich vynikající kvality. 
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Společnost navazuje na dlouhodobou tradici firmy Zbrojovka Vsetín, která s výrobou nástrojů 

začala již v roce 1937. Dlouholetá zkušenost a neustálá inovace výrobních postupů, zaručuje vysokou 

kvalitu nástrojů a tomu odpovídající spokojenost dnes již několika zákazníků po celém světě. 

V návaznosti na téma diplomové práce je potřeba zmínit, že realizace interních projektů 

v takovém rozsahu není v podniku až tak častou záležitostí, jelikož podnik funguje zejména díky 

vynikajícím zkušenostem svých vedoucích pracovníků a jak již bylo zmíněno, orientací na zákazníka. 

Nicméně v době rostoucí konkurence a možnosti dovozu levnějších nástrojů z Asie, je nutnost inovovat 

strojní zařízení na místě.  

 

Sociální faktory - Jelikož podnik působí nejen v České republice, ale také na zahraničních 

trzích, neřešíme zde problematiku počtu obyvatel u cílových zákazníků, ale spíše s ohledem na 

pracovní trh. Firma působí v okresním městě Vsetín, kde žije necelých 28 tisíc obyvatel. V daném 

okrese působí převážně strojírenské firmy, kvalifikovaní pracovníci jsou v okolí v dostatečné míře. Díky 

nízké nezaměstnanosti musí firmy nabízet pracovníkům různé benefity, či motivační systém tak, aby 

byly konkurenceschopní na trhu výrobních faktorů v dané oblasti. Co se týká životní úrovně, okres 

Vsetín si v tomto ohledu nevede příliš dobře, oproti zbytku republiky. Nicméně jak již bylo zmíněno 

výše, většina firem v okrese se zabývá strojní výrobou, tudíž kvalifikovaní pracovníci v tomto odvětví 

mohou dosáhnout nadprůměrných příjmů v rámci okresu. 

Legislativní faktory - Firma se zabývá výrobou vrtacích nástrojů, ve strojírenství je zásadní 

dodržování technických norem a vyhlášek. Z hlediska finančního je pro podnik zásadní dodržování 

zákonů a legislativy ČR. Důležité je také dodržování mezinárodních smluv a zákonů o vývozu, při 

prodeji výrobků do zahraničí. Společnost musí reagovat na změny v legislativě, například v zákonu o 

DPH, nebo nově v nařízení GDPR. 

 č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

 č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, 

 č. 586/1992 Sb., Zákon o daních z příjmů, 

 č. 235/2004 Sb., Zákon o dani z přidané hodnoty, 

 č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních korporacích, 

 č. 563/1991 Sb., Zákon u účetnictví, 

 č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech, 

 č. 16/1993 Sb. Zákon o dani silniční. 

Ekonomické faktory - V současné době je v České republice nízká míra nezaměstnanosti, 

zaměstnavatelé „bojují“ o zaměstnance. Z pohledu podniku při výrobě svého sortimentu jsou 

z ekonomických faktorů zásadní ceny materiálu, respektive ocelí. Co se týká dalších nákladových 

položek, nepředpokládá se, že by v dohledné době došlo k zásadním navýšením cen energií. 

V celosvětovém měřítku roste cena železné rudy, tudíž i cena ocelí, s čímž musí podnik do budoucna 

počítat. Při prodeji výrobků do zahraničí je také nutné sledovat směnné kurzy, které jsou v současné 

době velmi pohyblivé. 
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 Politické faktory - Politická situace v České Republice se po volbách v roce 2017 relativně 

uklidnila, vláda dostala důvěru. Z této strany pro podnik neplynou žádné zásadní problémy, či výhody. 

Jediné co se může do budoucna měnit je daňová zátěž, či systémy sociálního a zdravotního pojištění, 

v současné době však není žádná zásadní změna ze strany státu na pořadu dne. 

 Technologické faktory - V dnešní době je tématem zejména průmysl 4.0, tato průmyslová 

revoluce zahrnuje větší zapojení automatizace do výrobního procesu, snížení míry zapojení lidského 

faktoru ve výrobě, od níž se slibuje menší chybovost. Nákup modernějších výrobních zařízení s větší 

mírou automatizace by pro podnik znamenalo snížení chybovosti lidského faktoru a možnost výroby 

složitějších součástí při nižších nákladech na jednotku produkce. Jak daleko se firma v tomto směru 

posune, záleží na finančních možnostech, o kterých rozhoduje ředitel divize. Co se týká různých 

dotačních programů, má podnik možnost čerpat určité dotace na nákup nových zařízení, při cenách 

zařízení nepokryje dotace většinou ani polovinu investice, je tedy opět nutné rozhodnutí ředitele 

divize, zda vloží do nákupu nových zařízení další finanční prostředky. Konkurenční podniky s většími 

finančními zdroji mohou disponovat lepšími stroji, avšak mnohdy se tato investice promítne i do cen 

výrobků, což je pro konkurenci značnou nevýhodou. 

 

Rivalita mezi existujícími konkurenty  

 Počet a velikost subjektů v odvětví – 5 firem v ČR, které se zabývají výrobou 

vrtacích nástrojů, největší konkurence přichází z Číny, v podobě nekvalitních nástrojů 

za nízkou cenu. Expanze čínských firem na evropský trh je zřejmě otázkou času, 

nicméně podnik disponuje mnohaletými zkušenostmi v oboru a produkuje daleko 

kvalitnější výrobky, téměř neporovnatelné s kvalitou výrobků z Číny. 

 Růst odvětví – strojírenství v České republice roste, zejména v oblasti Automotive. 

Vrtání je jedním ze základních strojírenských operací, je součástí téměř každé 

strojírenské výroby. Tato situace naznačuje, že pokud poroste celkově jakákoliv 

výroba v oblasti strojírenství, je potenciál zvýšení prodeje výrobků podniku. 

 Výše fixních nákladů – fixní náklady jsou v krátkodobém ohledu neměnné. Podnik 

řeší pouze optimalizaci variabilních nákladů, které souvisí s organizací přípravy výroby 

a efektivním plánováním výrobních operací. 

Hrozba vstupu nových konkurentů  

 Diferenciace – podnik navazuje na dlouholetou tradici výroby nástrojů Zbrojovky 

Vsetín, zákazníci jsou loajální, podnik má pro stálé zákazníky nastaveny určité 

benefity, zákaznický servis a pro velkoodběratele také množstevní slevy. 

 Legislativní omezení nebo podpora – podnik se zavazuje držet obchodního 

zákoníku při prodeji svých výrobků. Dále je nutné dodržovat technické normy a 

vyhlášky, předpisy týkající se likvidace odpadů, zákony o ochraně osobních údajů. 
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 Úspory z rozsahu – Při zvyšujících se objemech výroby na určitých pracovištích 

dochází ke snižování variabilních nákladů na jednotku produkce. Podniku se vyplatí 

vyrábět ve větších objemech. Toto často bývá problém pouze pro zákazníka, pokud si 

objedná menší množství, výrobní dávka stroje je nastavena na určitý objem, čeká se 

tedy na plné naplnění kapacity a vyřízení objednávky proto může trvat poněkud déle. 

Vyjednávací síla odběratelů 

 Cíloví zákazníci – Cílovými zákazníky podniku jsou tři druhy odběratelů. Prvním 

druhem jsou domácnosti, zákazníci, kteří nakupují v malých objemech a výrobky 

užívají pouze v domácnosti. Další druh odběratele jsou obchodníci, kteří výrobky 

umísťují do svých prodejen a dále prodávají výrobky za vyšší cenu. Posledním druhem 

jsou průmyslové firmy a korporace, které nakupují ve větších objemech a výrobky 

nakupují za účelem výroby svých vlastních výrobků, které dále prodávají. Jak již bylo 

zmíněno, zásadní jsou při vyjednávací síle odběratelů objemy výrobků, které nakupují. 

Lze takto nastavit výhodnější cena pro zákazníky. Firma působí také na zahraničních 

trzích, přes svou mateřskou společnost M&V, s. r. o., která se zabývá prodejem 

nástrojů a nářadí, působí v různých zemích EU i jinde ve světě. Firma navštěvuje také 

různé strojírenské veletrhy nejen na území České republiky, při komunikaci se 

zákazníky a řešení problematiky jejich specifických požadavků bylo zjištěno, že 

některé výstupy nelze zákazníkovi nabídnout, jedná se například o výstupní 

dokumentaci o kalení řezných nástrojů, kterou bez inovace přístrojového vybavení 

podnik zcela jistě nenabídne.  

 Výše zákazníkova příjmu – Tato problematika souvisí především s konkurencí 

levných nástrojů vyrobených v Číně. Pokud jsou zákazníky domácnosti, které 

nepoužívají nástroje k zajišťování výrobků, při snižujícím se příjmu, je možné 

přistoupit raději na nabídky nekvalitních nástrojů. Pro velkoodběratele, kteří potřebují 

určitou kvalitu výrobků, nehraje příjem zákazníka až tak velkou roly, jelikož tito 

zákazníci potřebují kvalitní výrobky a nemohou si dovolit přejít na nekvalitní výrobky 

z Číny. 

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

 Dodavatelem pro tento druh podniku jsou hutní společnosti, které dodávají ocelové 

tyče různých průměrů a délek. Firma má podepsanou dodavatelskou smlouvu 

s německým podnikem BOHLER UNENDAHL. Dá se říci, že se jedná o specializovaný 

produkt, který nabízí velice malé spektrum dodavatelů v rámci EU. Co se týká 

ostatních materiálů potřebných k výrobě nástrojů, jsou náklady na změnu dodavatele 

zanedbatelné. Jedná se především o různé druhy kapalin, nástrojů, či drobného 

nářadí. 
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Hrozba substitutů 

 Jak již bylo výše zmíněno, substituty disponují pro tento podnik především východní 

trhy, jelikož na domácím trhu nabízí podnik jedinečné výrobky ve vysoké kvalitě a 

výhodné ceně. Co se týká nástrojů z Asie, jedná se o nekvalitní nástroje z nekvalitních 

materiálů. Pro zkušeného uživatele, nebo velkoodběratele jsou tyto rozdíly lehce 

rozpoznatelné, avšak pro nezkušené zákazníky se jedná o rozdíl pouze v ceně a 

mohou tak přecházet k těmto levnějším alternativám. V současné době se jedná však 

o marginální část odběratelů, kteří by takto změnili produkt. Podnik nabízí poradenství 

i servis, tudíž pro české zákazníky jsou tyto možnosti velice výhodné před případnou 

koupí, využití konzultace a zvolení správného nástroje přímo na míru zákazníkovi. 

 

Styl – Autokratický, demokratický. Ředitel divize rozhoduje o zásadních otázkách investování 

do výrobních prostředků společnosti. Zodpovídá se majiteli společnosti M&V. Jednotliví vedoucí 

pracovníci jsou zodpovědní za svá oddělení a komunikují se svými podřízenými v přátelském duchu. 

Vize podniku je nabízet vysoce kvalitní řezné nástroje při zachování výhodné ceny, tato myšlenka se 

promítá i do stylu motivace zaměstnanců, kteří se snaží pracovat tak, aby byly tyto parametry splněny 

a úroveň kvality neklesla pod požadovanou úroveň. 

Strategie – Podniková strategie je jasně daná. Mezi jednotlivé aspekty firemní strategie patří 

zejména spokojenost zákazníka, maximalizace zisku, konzultace se zákazníky a výroba nástrojů na 

míru, prodej výrobků pomocí mateřské společnosti 

Schopnost – Aby určitá pozice přinášela pracovní výsledky, musí pracovník disponovat 

odpovídajícími znalostmi, v dané funkční oblasti podniku, zejména tedy strojírenství. K tomuto účelu 

provozuje podnik pravidelná školení zaměstnanců v různých oblastech. Co se týká přijímání nových 

zaměstnanců, u přijímacího pohovoru je účasten mimo pracovnice personálního oddělení také vedoucí 

úseku, na který se daný člověk hlásí. 

Systém – Podnik má definovány procesy zabezpečující chod výroby, využívá 

vnitropodnikových směrnic a předpisů, aby byly všechny důležité parametry splněny. Dále podnik 

využívá informačního systému DIALOG 3000s, ve kterém jsou sjednoceny parametry materiálů a 

výrobků na skladě. Podnik komunikuje také prostřednictvím telefonů, emailů a poštovní 

korespondence. Návrhy výkresů výrobků probíhají v programu AUTOCAD. 

Spolupracovníci – Podnik si zakládá na dobrých vztazích mezi zaměstnanci, důležitost 

zainteresování každé výrobní sekce na kvalitě celkového produktu = každý článek výroby je stejně 

důležitý. Dále firma poskytuje interní, či externí školení pro své zaměstnance, různé benefity v podobě 

prémií, či možnosti závodního stravování. Pravidelně také probíhají firemní teambuildingové akce, či 

vánoční večírky. 
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Sdílené hodnoty – Podnik dbá především na dlouholetou tradici výroby nástrojů na obrábění 

otvorů, dlouholeté zkušenosti vedoucích pracovníků ve výrobě vedou k přípravě řešení požadavků 

zákazníka ve vysoké kvalitě a přímo na míru zákazníka. Firma dbá na zpětnou vazbu od zákazníka, tak 

aby mohla inovovat své výrobky, či odstraňovat nedostatky vzniklé špatně navrženým prototypem. 

Struktura – Rozdělení pravomocí, kompetencí a úkolů je hlavním účelem organizační 

struktury. V čele společnosti je ředitel divize, pod nějž spadají jednotlivá oddělení, která disponují 

svými vedoucími pracovníky. 

 

VEDENÍ DIVIZE

SPRÁVA 
MAJETKU

TPV
ŘÍZENÍ 

KVALITY
VÝROBA

OBCHODNÍ 
ÚSEK

PERSONÁLNÍ 
ÚSEK

 

Obrázek 5 - Organizační struktura podniku (Vlastní zpracování) 

 

 

 

Mezi silné stránky podniku patří především velká různorodost vyráběných produktů a svým 

způsobem jedinečnost na trhu v ČR i zahraničí, podnik disponuje dlouholetou tradicí při výrobě 

vrtacích nástrojů navazujících na dlouhodobou tradici Zbrojovky Vsetín. Vedoucí pracovníci 

v jednotlivých odděleních disponují dlouholetými zkušenostmi a pomohou zákazníkovi nalézt řešení 

přesně na míru. Největším plusem podniku je výroba specializovaných nástrojů, které jsou jedinečné a 

jsou přímo pro potřebu konkrétního zákazníka.  

Mezi slabé stránky podniku patří zejména nutnost přizpůsobovat se výrobě malých objemů, 

pokud není odběratelem velkoobchod či větší strojírenská firma, jsou výrobní dávky malé a je nutno je 

efektivně řadit do výroby, tak aby byly zajištěny co nejmenší výrobní náklady na jednotku produkce. 

Dalším problémem je zejména nízká automatizace výroby a nutnost spoléhat se na lidské zdroje, 

pokud zaměstnanec udělá chybu, stojí to podnik peníze ve formě dodatečných nákladů. 

Příležitostmi podniku jsou zejména zavedení nových výrobních technologií, které by snížili 

výrobní dobu, nebo snížily celkové výrobní náklady. Tyto investice schvaluje majitel společnosti. Další 

velkou příležitostí, je pro podnik nákup nových zařízení, které by eliminovaly některé slabé stránky 

podniku, zejména tedy chybovost lidského faktoru, a přispěly by k větší konkurenceschopnosti na 

trhu. 
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Největší hrozbou je pro podnik lidský faktor a jeho jakékoliv selhání. Bohužel některé pracovní 

úkoly nelze provádět strojně a podnik se spoléhá na své pracovníky, nicméně každý občas chybuje a 

s těmito hrozbami se musí počítat. Stejně tak jako chybuje člověk, může selhat také stroj, avšak 

nastavení výrobních strojů je v kompetenci lidí, kteří musí snižovat riziko těchto problémů kvalitním 

servisem a řádnou manipulací. 

Níže je uvedena ohodnocená tabulka veškerých zjištěných silných a slabých stránek, 

příležitostí a hrozeb. 

Tabulka 2 – SWOT (Vlastní zpracování) 

 

Z výše uvedené ohodnocené tabulky vyplývá, že by podnik mohl při využití příležitosti 

investice do nového zařízení, značně snížit hrozbu selhání lidského faktoru a zároveň zvýšit svou 

konkurenceschopnost na trhu nástrojů pro obrábění otvorů. Zároveň by se mohla zvýšit automatizace 

výroby, čímž by byl opět určitým způsobem snížen vliv lidského faktoru na poruchovost, respektive 

chybovost ve výrobě. Další příležitostí, kterou by podnik mohl využít, je nábor nových zaměstnanců, 

tento proces v podniku probíhá již v současnosti, nicméně při nízké nezaměstnanosti je pozice podniku 

v této oblasti poměrně složitá a je spojena s určitými finančními aspekty a omezujícími podmínkami. 

 

SILNÉ STRÁNKY H V S SLABÉ STRÁNKY H V S 

Velká různorodost vyráběných produktů, 
jedinečnost na trhu. 

5 0,2 

3,8 

Nutnost přizpůsobovat se 
výrobě malých objemů. 

2 0,1 

2,1 

Pevné postavení na trhu s nástroji pro 
opracování otvorů. 

3 0,2 
Průběžná potřeba obnovy a 

celkové údržby strojních 
zařízení. 

3 0,3 

Výroba speciálních nástrojů, dle 
požadavků zákazníka. 

4 0,3 Nízká automatizace výroby, 
nutnost spoléhání se na 

lidské zdroje. 
3 0,3 

Poskytování technického servisu 
zákazníkům. 

2 0,1 

Vysoká kvalita vyráběných nástrojů. 4 0,2 
Absence internetového 

ochodu pro výrobní divizi. 
1 0,1 

PŘÍLEŽITOSTI H V S HROZBY H V S 

Zavádění nových technologií do výroby. 4 0,3 

3,4 

Selhání lidského faktoru. 4 0,4 

3,4 

Investice do nákupu nového zařízení. 4 0,3 
Konkurence levnějších 

nástrojů z Asie. 
3 0,3 

Nábor zaměstnanců. 3 0,2 

Nemocnost zaměstnanců. 3 0,3 
Zlepšení marketingové strategie směrem 

k zákazníkům. 
2 0,1 

Zavedení efektivnějšího IS. 2 0,1 
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Z analýzy současného stavu uvedeného v kapitole 1 je zřejmé, že pro podnik jsou zásadní 

určitá hlediska a aspekty, na kterých chce stavět svou firemní strategii. Jedná se například o udržení 

kvality výrobků, zachování příznivých cen a také udržení dostatku kvalifikovaných pracovníků. 

Z praktického hlediska se firma může posunout kupředu při investici do strojních zařízení, zvýšení 

kvalifikace svých pracovníků, nebo také zvýšení mezd a tím zvýšení konkurenceschopnosti na trhu 

práce. 

Při možnosti využít dotační program, se firma rozhodla pro investici do nákupu nového kalicího 

zařízení, které s sebou nese také nutnost inovace prostorů podnikové kalírny. Tato myšlenka vznikla 

při úvaze nad tím, jaký nový stroj by mohl podnik zakoupit tak, aby byl jeho přínos pro výrobu co 

nejvyšší. Za předpokladu, že starších zařízení je v podniku několik, byla potřeba posoudit, jak by nový 

stroj mohl zvýšit konkurenceschopnost podniku na trhu. Vedoucí pracovníci podniku při návštěvě 

strojírenského veletrhu v Německu komunikovali se zákazníkem, který požadoval kompletní 

dokumentaci procesu kalení určitých druhů řezných nástrojů. Současné zařízení pro kalení je již 

zastaralé a silně závisí na kvalifikaci pověřených pracovníků, jelikož doba vsázek do solné lázně je 

odhadována dle zkušeností pracovníka a nelze tuto dobu řídit pomocí stroje. Při zakoupení nového 

zařízení by tak došlo k automatizaci procesu a snížení chybovosti lidského faktoru, dále by bylo možné 

zákazníkovi doložit přesné časové intervaly doby vsázek kalených nástrojů.  

Projekt inovace podnikové kalírny je za poslední léta největším interním projektem svého 

druhu v podniku, nejsou tudíž k dispozici žádné předchozí zkušenosti s řízením projektu, ani s řízením 

rizik projektu. Jelikož jsem spolupracoval s podnikem již několikrát v rámci školní praxe a také při své 

bakalářské práci, znám dobře prostředí podniku a veškeré podnikové procesy. V této souvislosti jsem 

po konzultaci s ředitelem divize došel k názoru, že využití zkušeností získaných při studiu na Vysokém 

učení technickém v Brně by bylo ideální variantou jak podniku pomoci při plánování projektu a řízení 

jeho rizik. 
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Hlavním cílem diplomové práce je zpracování návrhu projektu modernizace kalírny ve 

vybraném strojírenském podniku, včetně analýzy rizik a návrhu procesu monitorování rizik. 

Pro dosažení hlavního cíle byly definovány následující dílčí cíle: 

 Analýza současného stavu, z pohledu faktorů vnitřního a vnějšího okolí podniku. 

 Návrh projektu modernizace kalírny, respektující aktuální stav podniku. 

 Analýza rizik projektu, zohledňující aktuální stav podniku a návrh procesu 

monitorování rizik. 

 

 

 



 

34 

 

V této kapitole budou popsány metody, použité k dosažení hlavního cíle diplomové práce. 

Jedná se o metody plánování projektů z hlediska času, zdrojů a nákladů. Dále bude popsána analýza 

rizik metodou RIPRAN, která bude v této práci následně aplikována. 

 

Časová analýza projektu má za cíl zjistit trvání celého projektu a termíny realizace jednotlivých 

uzlů v síťovém grafu projektu. Aby mohl být projekt hodnocen kladně a zbytečně se neprodražil, je 

čas jedním z hlavních a klíčových parametrů (2, s. 81). 

 

Jedná se o deterministickou metodu sloužící k analýze kritického průběhu činností ve složitých 

návazných projektech a předpokládá se, že zdroje jsou neomezené. Analýza průběhu činností je 

založena na sestavení síťového grafu. Kritickou cestou se rozumí nejdelší cesta v grafu po činnostech, 

které nemají žádnou časovou rezervu, jedná se o součet dob trvání činností. V rámci jednoho projektu 

existuje minimálně jedna kritická cesta, může jich být však i více, platí tedy, čím více kritických cest, 

tím je projekt rizikovější. Všechny činnosti ležící na kritické cestě jsou kritickými činnostmi a nemají 

žádnou časovou rezervu. Délka kritické cesty vymezuje nejkratší možnou dobu trvání projektu (2, s. 

84). 

Postup řešení metodou CPM: 

1. Určení doby trvání činností (výpočet, nebo expertní odhad). 

2. Výpočet nejdříve možných začátků a nejdříve možných konců jednotlivých činností 

projektu. 

3. Výpočet naopak nejpozději přípustných začátků a konců. 

4. Výpočet časové rezervy. 

5. Určení kritické cesty: činnosti s nulovou rezervou. 

6. Vyhodnocení (1, s. 131). 
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Obrázek 6 - Popis jednotlivých polí uzlově definovaného grafu (1, s. 130)) 

 

 

Procesy nezbytné pro řízení času projektu: 

 definování činností projektu a vazeb mezi nimi, 

 seřazení aktivit, 

 odhad zdrojů nutných pro jednotlivé činnosti, 

 odhad doby trvání jednotlivých aktivit, 

 vytvoření harmonogramu, 

 kontrola harmonogramu (16, s. 64). 

Práce na jednotlivých činnostech probíhá v určitém pořadí a musí na sebe logicky navazovat. 

Důležité je stanovit vazby mezi jednotlivými činnostmi, nejčastějšími vazbami jsou: 

 FS (Finish – Start) vazba – termín dokončení předchůdce určuje termín zahájení 

následovníka. 

 SS (Start – Start) vazba – termín zahájení předchůdce určuje termín zahájení 

následovníka. 

 FF (Finish – Finish) vazba – termín dokončení předchůdce určuje termín dokončení 

následovníka. 

 SF (Start  Finish) vazba – termín zahájení předchůdce určuje termín dokončení 

následovníka (10, s. 94). 

Metoda kritické cesty bude zpracována pomocí softwarového programu MS Project, kde budou 

při zadání všech činností a jejich termínů stanoveny činnosti ležící na kritické cestě. Při tomto kroku je 

nezbytné správně určit vazby mezi jednotlivými činnostmi. Zobrazení výsledku harmonogramu a 

propojení všech činností může mít formu výstupu např. jako Ganttův diagram. 
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Pod pojmem zdroje projektu si lze představit personál, zařízení, nebo také materiál a vybavení 

potřebné pro provádění jednotlivých činností projektu. Plánováním zdrojů se rozumí identifikace 

požadovaných zdrojů, porovnání požadavků s ohledem na dostupnost zdrojů a jejich přiřazení 

k jednotlivým činnostem, jedná se především o zdroje pracovní (10, s. 200).  

Užitečným pomocníkem je v tomto případě plánování vhodný software, který umožní sestavení 

potřebného přehledu zdrojů a jejich efektivní využívání, případně včasně zamezí nesrovnalosti ve 

využívání zdrojů a předvídá rizika spojena s využitím zdrojů. Zdroje jsou definovány v tzv. tabulce 

zdrojů, kde uvádíme základní informace o každém zdroji, jako je jeho název, typ, náklady, jednotky 

(1, s. 139) 

 

Tento diagram slouží ke kalendářnímu plánování a k evidenci plnění prací. Základní princip je 

velmi jednoduchý a spočívá v rozložení všech aktivit a milníků projektu v čase, přičemž na jeden řádek 

se zapisuje vždy jen jedna aktivita či milník a její průběh se znázorní graficky úsečkou. Tento řádek 

může mít z hlediska zdrojů dvě úsečky, jedna pro plánovaný průběh a druhá pro skutečný průběh, 

zejména při realizační fázi. Při kontrole průběžného plnění úkolů jsou z harmonogramu zkoumány 

odchylky a posléze jsou stanovována opatření vedoucí k jejich odstranění (1, s. 127). 

 

Obrázek 7 - Princip základního znázornění činností v Ganttově diagramu (1, s. 127) 

 

Tato technika je určena pro analýzu pracovních zdrojů a umožňuje určit potřebu jednoho 

konkrétního zdroje v daném časovém intervalu. Histogram zdroje je vykreslen pro každý zdroj 

samostatně. Zpracování histogramu zdroje vyžaduje, aby byla zpracována časová souslednost všech 

činností. Histogram zdroje ukazuje využití zdroje a jeho případné přetížení, v takovém případě je 

nutné přeorganizovat činnosti, nebo přiřadit činnosti dodatečné zdroje (1, s. 141). 
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Obrázek 8 - Příklad histogramu zdroje (Vlastní zpracování dle MS Project) 

 

V souvislosti s nákladovou analýzou projektu je stěžejní část tvorba rozpočtu projektu. Jedná 

se o určitou skupinu činností z oblasti finančního řízení projektu. Umožňuje definovat a rozlišovat 

nákladové kategorie, nastavit hodnoty výdajů projektu v jednotlivých kategoriích, redukuje riziko 

přečerpání kategorií či realizaci nepovolených výdajů. Umožňuje také kvalitní operativní řízení 

finančních toků v realizační fázi projektu a je podkladem pro rozhodování o postupu na projektu atd. 

(1, s. 164). 

 

Kvalitní plánování a odhadování nákladů vyžaduje dva průchody strukturou (přes WBS) 

projektu: první SHORA-DOLŮ, kdy se struktura vlastně teprve vytváří a druhý ZDOLA-NAHORU, kdy se 

odhady zpřesňují (1, s. 164). 

Hrubý odhad: 

1. Hrubý odhad (metoda SHORA-DOLŮ) obvykle probíhá v předprojektové fázi a ve fázi 

zahájení. 

2. Vytvoření hrubých odhadů nákladů jednotlivých variant řešení na základě dostupných 

informací a minulých kalkulací. 

3. Zpřesnění odhadu nákladů pro vybranou variantu řešení na základě analýzy. Stále 

vysoká míra nepřesnosti. 

4. Po zahájení projektu dochází nejpozději v rámci plánování k rozpadu projektu 

metodou WBS až na pracovní balíky. Jednotlivé balíky se v rámci softwarové podpory 

rozpadají na jednotlivé činnosti a přiřazují se k nim potřebné zdroje. 

5. Po Inicializaci se provádí detailní analýza rizik projektu, má vliv na plánované práce na 

projektu a také specifikuje potřebnou rezervu na rizika (1, s. 164). 
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Přesný odhad: 

1. Metoda ZDOLA-NAHORU, po sečtení nákladů na jednotlivé činnosti, pracovní balíky, 

produkty projektu, které vycházejí z používání definovaných zdrojů projektu, začínají 

se zpřesňovat odhady nákladů. 

2. Na úrovni kde se střetnou odhady nákladů metody SHORA-DOLŮ a ZDOLA-NAHORU 

se musí vyhodnotit rozdíly. V případech kde jsou zpřesněné odhady nákladů vyšší než 

prvotní předpoklady, musí se zakročit jedním z následujících postupů: 

a) Přizpůsobení hrubého rozpočtu (požadavek o navýšení, přesun mezi kategoriemi 

nákladů, apod.) 

b) Redukce objemu výkonů. 

c) Redukce měřítka kvality. 

d) V případě významných odchylek redefinice projektových cílů ve prospěch menší 

komplexnosti a nákladově příznivějšího plánu (1, s. 165). 

Pro účely této diplomové práce budou v návrhové části nákladové položky deformovány 

koeficientem, z důvodu ochrany citlivých údajů podniku. 

 

Jedná se o empirickou metodu analýzy rizik projektů, která umožňuje i práci s registrem rizik. 

Tato metoda je založena na procesním pojetí a posloupnosti procesů. Každý proces má definovány 

vstupy, výstupy a činnosti, transformující vstupy na výstupy (17).  

Akceptuje filozofii jakosti (TQM), zajišťuje kvalitu činností analýzy rizik dle následujících norem 

a standardů:  

 ČSN ISO 10 006 – Management jakosti – směrnice jakosti v managementu jakosti 

 ČSN EN 62 198 – Management rizika v projektech – směrnice pro použití 

 IPMA 

 PMI 

Postup při zpracování analýzy rizik pomocí metody RIPRAN je rozdělen do následujících fázi: 

1) Příprava analýzy rizik projektu - v této fázi probíhá sestavení časového plánu postupu, 

sestavení seznamu a zajištění potřebných podkladů, dohoda o používaných pomůckách a 

sebeidentifikace týmu pro analýzu rizik (17). 

2) Identifikace rizik projektu – výstupem této fáze je seznam dvojic hrozba-scénář. Hrozba je 

projevem konkrétního nebezpečí a scénář je děj, který je způsoben hrozbou. Mezi hrozbou a 

scénářem je vztah příčina-důsledek. V této fázi můžeme postupovat od hrozby ke scénáři „Co 

se stane když?“, nebo také od scénáře k hrozbě „Co může být příčinou, že nastane tento 

scénář v projektu?“ (17). 
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Tabulka 3 - 1. krok metody RIPRAN (Vlastní zpracování dle 17) 

ID Hrozba Scénář Poznámka 

1. 
Porucha strojního 

zařízení. 
Zastavení výroby. … 

2. … … … 

 

3) Kvantifikace rizik projektu – členové týmu se dohodnou, jak budou stanovovat přesné 

hodnoty pravděpodobnosti, nebo popřípadě jaká bude podoba klasifikační stupnice. Jednotlivé 

dvojice hrozba-scénář jsou doplněny o hodnotu pravděpodobnosti a velikosti dopadu na 

projekt, čímž je stanovena hodnota rizika. Výše škody tj. nepříznivého dopadu na projekt 

navrhují jednotlivý členové týmu (17). 

Hodnota rizika = pravděpodobnost x dopad na projekt 

 

Tabulka 4 - Verbální hodnoty nepříznivých dopadů na projekt (Vlastní zpracování dle 17) 

Velký nepříznivý dopad na projekt 

 Ohrožení cíle projektu 

 Ohrožení koncového termínu projektu 

 Možnost překročení rozpočtu projektu 

 Škoda více než 20% z rozpočtu projektu 

Střední nepříznivý dopad na projekt 

 Škoda od 0,51% do 20% z rozpočtu 

projektu 

 Ohrožení termínů, nákladů nebo zdrojů 

projektu, vyžadující mimořádné zásahy do 

plánu projektu. 

Nízký nepříznivý dopad na projekt 

 Škody menší než 0,5% rozpočtu projektu. 

 Dopady vyžadující zásah do plánu 

projektu. 

 

Tabulka 5 - Verbální hodnoty pravděpodobnosti (Vlastní zpracování dle 17) 

Vysoká pravděpodobnost – VP nad 33% 

Střední pravděpodobnost – SP 10 – 33% 

Nízká pravděpodobnost - NP méně než 10% 
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Tabulka 6 – Vazební tabulka hodnot rizika (Vlastní zpracování dle 17) 

 
Vysoký nepříznivý 

dopad na projekt 

Střední nepříznivý 

dopad na projekt 

Nízký nepříznivý 

dopad na projekt 

Vysoká 

pravděpodobnost 
VHR VHR SHR 

Střední 

pravděpodobnost 
VHR SHR NHR 

Nízká 
pravděpodobnost 

SHR NHR NHR 

 

Tabulka 7 - 2. krok metody RIPRAN (Vlastní zpracování dle 17) 

ID Hrozba Scénář Pravděpodobnost 
Dopad na 

projekt 

Hodnota 

rizika 
Poznámky 

1. 
Porucha strojního 

zařízení. 
Zastavení 
výroby. 

NP VD SHR … 

2. … … … … … … 

 

4) Návrh opatření snižujících nebo eliminujících vliv rizik na projekt – pro každou 

položku v seznamu se hledá opatření, které by mohlo snížit riziko na akceptovatelnou úroveň. 

Do tabulky je zapsána nová hodnota rizika, náklady na opatření, zodpovědnost, popřípadě jiné 

poznámky (17). 

Tabulka 8 - 3. krok metody RIPRAN (Vlastní zpracování dle 17) 

ID Návrhy na opatření 
Nová hodnota 

rizika 
Náklady na 

opatření 
Zodpovědnost 
pro zajištění 

Poznámka 

1. 
Servis strojního zařízení 

před začátkem projektu. 
NHR 2000 Kč Vedoucí výroby … 

 

5) Celkové zhodnocení rizik projektu – kontrola, zda jsou všechna dílčí rizika ve stanovené 

úrovni akceptovatelného rizika. Probíhá vyhodnocení počtu rizik, celkový součet hodnoty rizik, 

časové rozložení hodnot rizik v průběhu doby trvání projektu, hodnotu zbytkového rizika. 

Kompletní dokumentace celého postupu analýzy (17). 

6) Monitorování a vyhodnocování rizik v průběhu projektu – v průběhu projektu je nutno 

sledovat jakékoliv změny v projektu, jelikož byla analýza provedena v určitém období, nemá 

neomezenou platnost a okolnosti se mohou měnit. Aktualizace rizik projektu je potřebná 

v případě zásadních změn při realizaci projektu, nebo také ve stanovených milnících projektu. 

Jedná se o kontrolu, zda se při realizaci projektu nevyskytla nějaká další, dříve nezjištěná 

rizika (17). 
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Tuto metodu jsem vybral pro zpracování analýzy rizik daného projektu, jelikož je vhodná pro malé i 

větší projekty, lze vhodně modifikovat postupy v jednotlivých fázích tak, aby bylo možné zpracovat 

analýzu rizik na míru danému projektu. Výsledky analýzy lze srozumitelně interpretovat všem 

zainteresovaným osobám, v jejichž zájmu je úspěšné dokončení projektu, v plánovaných nákladech, 

čase a zdrojích, a při dosažení stanovených cílů projektu.  
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Tato část diplomové práce bude rozvržena na dvě části. V první části bude naplánován projekt 

modernizace kalírny, který respektuje aktuální stav podniku. Bude provedena nákladová, časová a 

zdrojová analýza projektu pomocí softwarového programu MS Project. Ve druhé části bude provedena 

analýza rizik projektu metodou RIPRAN, budou identifikována rizika projektu a navržena opatření 

vedoucí ke snížení hodnoty rizik. Součástí této analýzy bude návrh procesu monitorování rizik, včetně 

doporučených postupů a poznatků ohledně řízení rizik vyplívajících z podstaty konkrétního projektu a 

při respektování aktuálního stavu podniku. 

 

Název projektu je Modernizace kalírny. Na základě firemní filozofie, kdy je cílem podniku 

produkovat kvalitní řezné nástroje na obrábění otvorů, rostou také požadavky zákazníků na technické 

parametry výrobků a jejich dokumentaci. Jak již bylo uvedeno v kapitole 2, impulz pro modernizaci 

kalírny včetně nákupu nového zařízení proběhl na strojírenském veletrhu, kdy zákazník poptával po 

zástupcích firmy, možnost doložit dokumentaci o dobách vsázky do solné lázně. V současné situaci 

jsou tyto časy stanovovány dle zkušeností pracovníků, nelze je tedy nijak doložit. Zároveň díky 

provedené analýze vnějšího a vnitřního prostředí podniku, bylo zjištěno, že nákup nového stroje by 

mohl využít příležitosti podniku, zvýšit konkurenceschopnost a zároveň díky automatizaci výrobního 

procesu i značně snížit chybovost lidského faktoru. Na základě impulsu ze strojírenského veletrhu 

proběhla na firemní poradě diskuze ohledně toho, které pracoviště by mohlo být modernizováno. 

V současné době je také možnost využít určitých dotačních programů, které při modernizaci pracovišť 

a zakoupení nového zařízení pomohou s financováním. Čistě z procesního hlediska je podání žádosti o 

dotaci, o správném vyplnění potřebných dokumentů a zaslání žádosti patřičným orgánům. Schválení 

dotace by při správném zpracování požadavků nemělo být žádným problémem, stanovuje se však 

datum, do kterého je podnik povinen realizovat celý projekt inovace včetně zakoupení nového 

zařízení. Jde především o to, aby získaná finanční podpora nebyla využita na jiné účely, než na které 

je stanovena. 

Aby mohl být projekt modernizace v podniku realizován, je nezbytné absolvovat několik 

zasedání vedoucích pracovníků s ředitelem výrobní divize a majitelem podniku. Po rozhodnutí, které 

pracoviště bude modernizováno, nastává prostor pro řešení, jak bude pracoviště situováno a co vše 

bude obnášet tato modernizace. 

Po těchto debatách bylo v podniku dohodnuto, že stávající prostory kalírny jsou pro novou 

technologii malé, jelikož bude instalována i dodatečná automatizace. Bude tedy nutné přestěhovat 

pracoviště technologie tváření do prostor skladu, a v prostorách tohoto pracoviště bude vybudována 

nová kalírna. Prostory skladu musí projít stavebními úpravami, následně se přesune pracoviště 
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technologie tváření do nových prostor a započne rekonstrukce bývalých prostor technologie tváření 

tak, aby vyhovovala požadavkům modernizované kalírny. Modernizovaná kalírna bude nejnovějším 

pracovištěm v podniku, vyžaduje tedy přesné zpracování dokumentace ohledně technické specifikace 

nového zařízení a jejího rozmístění, včetně automatizační techniky, dále také elektrické rozvody pro 

novou technologii, instalaci vody, topení a hygienického zázemí pro pracovníky. 

Po specifikování všech technických požadavků a zadání výroby dodavateli nové technologie, 

včetně vyřízení všech schvalovacích procesů a stavebních úprav potřebných prostor, bude následovat 

samotná instalace nové technologie a další dílčí činnosti, vedoucí k zahájení provozu nového 

pracoviště a ukončení projektu. 
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Tabulka 9 - Identifikační listina projektu (Vlastní zpracování) 

Název projektu Modernizace kalírny 

Identifikační číslo projektu PR1K 

Záměr 
Inovace technologie kalení 

Zvýšení konkurenceschopnosti 

Cíl projektu Modernizace pracoviště kalicí technologie 

Výstupy projektu 

Rekonstrukce místnosti pro technologii tváření 
Rekonstrukce místnosti pro technologii kalení 

Nákup a instalace nového zařízení pro technologii kalení, včetně 
automatizace 

Plánované náklady 1 500 000 Kč 

Plánovaný termín zahájení 1.4.2020 

Plánovaný termín dokončení 16.11.2020 

Hlavní milníky 

21.5.2020 

15.6.2020 

31.8.2020 

16.11.2020 

Lokalizace projektu Vsetín 

Zadavatel projektu Majitel společnosti M&V s.r.o. 

Manažer projektu Jaroslav Stržínek 

Projektový tým 

Ředitel divize STIMZET Jaroslav Stržínek 
Vedoucí TPV Ing. Petr Prchlík 

Vedoucí správy majetku Jiří Matuštík 
Firma TM STAV 

Firma Aqua 
Firma Durferrit 

Firma AT machine 
Pracovnice úklidu 

Firma ELEKTROMONT 
Pracovník Šebesta 

Účetní 

Schválení projektu 

Schváleno dne: 

Schvalovatel: Podpis: 
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Tabulka 10 - Logický rámec projektu (Vlastní zpracování) 

NÁZEV: Modernizace kalírny 

ODPOVĚDNÁ OSOBA: Jaroslav Stržínek (ředitel divize STIMZET) 

 

 

 

HLAVNÍ CÍL (PŘÍNOS) OBJEKTIVNĚ OVĚŘITELNÉ 
UKAZATELE 

ZDROJE INFORMACÍ K 
OVĚŘENÍ 

PŘEDPOKLADY A RIZIKA 

Zvýšení konkurenceschopnosti 
zavedením modernější 
technologie. 

Efektivita výroby. 
Přírustek nových zákazníků 
z důvodu zavedení nové 
technologie. 
Výrazné snížení chybovosti 
zaměstnanců v procesu 
určování doby vsázek 
nástrojů. 

Účetní výkazy podniku. 
Analýza chybovosti 
zaměstnanců před zavedením 
nové technologie a po 
zavedení nové technologie. 

 

PROJEKTOVÝ CÍL OBJEKTIVNĚ OVĚŘITELNÉ 
UKAZATELE 

ZDROJE INFORMACÍ K 
OVĚŘENÍ 

PŘEDPOKLADY A RIZIKA 

1. Modernizace 
pracoviště kalicí 
technologie 

Splnění následujících 
požadavků: 

Kompletní rekonstrukce všech 
potřebných prostor. 
Bezproblémový přechod 
z původního pracoviště na 
nové. 
Celkové náklady projektu. 

Vnitřní reporty o průběhu 
realizace 
Celková spokojenost vedení. 
Dokumentace o výrobním 
procesu po ukončení projektu. 

Informování zákazníků o tom, 
že je nová kalicí technologie 
k dispozici. 
Dostupné údaje o 
zmetkovitosti výrobků u 
původního technologického 
postupu. 

VÝSTUPY OBJEKTIVNĚ OVĚŘITELNÉ 
UKAZATELE 

ZDROJE INFORMACÍ K 
OVĚŘENÍ 

RIZIKA 

1.1 Přípravná fáze. 
1.2 Rekonstrukce místnosti 
pro technologii tváření. 
1.3 Rekonstrukce místnosti 
pro technologii kalení 
1.4 Instalace nového zařízení 
pro technologii kalení, včetně 
automatizace 

Kontrola průběhu 
rekonstrukce dle požadavků 
majitele. 
Kontrola dokumentace pro 
nákup nového zařízení. 
Kontrola průběhu projektu 
(čas, náklady, zdroje). 

Plán rekonstrukce. 
Stavební dokumentace nových 
prostor. 
Stavební dokumentace 
stávajících prostor. 
Průzkum trhu výrobců 
požadovaných technologií. 
Technické parametry nových 
zařízení. 

 

Nedostatek kvalifikovaných 
pracovníků. 
Nedodržení časového plánu 
projektu. 
Nedostatečná kvalita 
stavebních prací. 
Nekvalitně zpracovaná 
zadávací dokumentace. 
Nekvalitně zpracovaná 
dokumentace nového 
pracoviště. 
 

AKTIVITY PROSTŘEDKY/VSTUPY ZDROJE INFORMACÍ K 
OVĚŘENÍ 

PŘEDPOKLADY 

1.1.1 Tvorba dokumentace 
kalírny a automatizace. 
1.1.2 Tvorba dokumentace 
potřebných doplňujících 
technologických prvků. 
1.1.3 Vyhledávání a výběr 
vhodných dodavatelů dle 
stanovených kritérií. 
1.2.1 Stavební úpravy 
stávajících prostor. 
1.3.1 Stavební úpravy nových 
prostor. 
1.4.1 Instalace zařízení pro 
technologii kalení. 
1.4.2 Zkušební provoz 
1.4.3 Vyhodnocení projektu. 

Ředitel divize STIMZET 
Jaroslav Stržínek 
Vedoucí TPV Ing. Petr Prchlík 
Vedoucí správy majetku Jiří 
Matuštík 
Firma TM Stav 
Firma Durfferit 
Firma Aqua 
Firma AT machine 
Firma ELEKTROMONT 
Pracovník Šebesta 
Pracovnice úklidu 

 
Stavební dokumentace 
Projektová dokumentace 
Technologické parametry 
nových zařízení 

Zahájení projektu 1.4.2020 
Dokončení přípravné fáze 
21.5.2020 
Dokončení rekonstrukce 
místnosti pro technologii 
tváření 15.6.2020 

Dokončení rekonstrukce 
kalírny 31.8.2020 
Zahájení provozu 16.11.2020 

Provedení bezchybné 
kompletní rekonstrukce 

Důkladný výběr dodavatelů 

Plnění termínů činností a 
nepřekročení plánovaných 
nákladů 
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Na následujícím schématu je zobrazeno hierarchické členění jednotlivých činností metodou 

WBS. Projekt je rozdělen na čtyři fáze, z nichž každá obsahuje jednotlivé činnosti. 

 

Obrázek 9 - WBS projektu (Vlastní zpracování) 

 

 

 

Softwarový program MS Project umožňuje kompletní řízení projektů. Využívá se pro 

předprojektovou, projektovou a také pro poprojektovou fázi řízení projektů. Před samotným 

zadáváním údajů do programu je důležité nastavit základní parametry projektu. Jedná se například o 

kalendář projektu, stanoví se datum začátku projektu, pracovní doba, nepracovní dny, nebo také 

státní svátky a celozávodní dovolená. Toto nastavení je důležité z hlediska toho, aby se nám do 

pracovního času nezapočítaly nepracovní dny a datum ukončení projektu by bylo o tyto dny zkráceno. 

Na obrázku 8 můžeme vidět nastavení kalendáře pro projekt Modernizace kalírny. 
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Obrázek 10 - Kalendář projektu v MS Project (Vlastní zpracování) 

Po nastavení kalendáře a ostatních parametrů projektu, jako je například formát počítání doby 

činností (měsíce, dny, hodiny apod.), měny, atp. pokračujeme v zadávání jednotlivých činností. 

Jednotlivé činnosti se zapisují do řádků s dobou trvání, předchůdci a přiřazenými zdroji. Zdroje činností 

mohou být pracovní, nákladové, nebo materiální. Důležitý je také zápis vazeb mezi jednotlivými 

činnostmi a typ omezení (např. že má být úkol dokončen před určitým dnem, nebo po určitém dnu). 

Následně je v programu vytvořen plán navazujících činností, který začíná datem zahájení projektu. 

V programu lze po zadání všech činností a přiřazení zdrojů zobrazit různé sestavy z hlediska nákladů, 

činností, vytíženosti zdrojů apod. Pro potřeby řízení projektu v realizační fázi je možné sledovat různé 

důležité parametry z hlediska povahy konkrétního projektu, například průběh plnění činností, čerpání 

zdrojů, nebo také načítání nákladů. Velkým plusem tohoto programu je také možnost upravování 

projektu během samotné realizace. Pro tyto účely se využívá tzv. směrných plánů projektu, do kterých 

se zapisují aktuální stavy rozpracovanosti jednotlivých činností a plnění termínů, projekt může být 

v tomto případě přepočítán, zjistíme nové hodnoty časových rezerv, dostupnost zdrojů, popřípadě 

nové konečné termíny činností. Projektový manažer má tak možnost sledovat tyto klíčové hodnoty po 

celou dobu životnosti projektu. 

 

Projekt Modernizace kalírny je rozdělen na čtyři dílčí fáze. Zahajovací činností projektu je 

Podání žádosti o dotaci, která je obsažena v přípravné fázi projektu zahrnující zpracování dokumentací 

a výběrových řízení na pořízení nových zařízení. Zároveň je po této první činnosti zahájena fáze 
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rekonstrukce místnosti pro technologii tváření. Následují fáze rekonstrukce prostor kalírny a poslední 

fáze, montáž nové technologie. Časový harmonogram činností je zpracován v programu MS Project. 

 

Činnosti projektu se v různých fázích vzájemně ovlivňují, proto je důležité správně zapsat 

k jednotlivým činnostem jejich předchůdce. Kritické činnosti mají nulovou časovou rezervu a 

v následující tabulce jsou zobrazeny červeným písmem. Pokud by došlo ke zpoždění kritických činností, 

nastává prodloužení celkové doby trvání projektu. Doby trvání jednotlivých činností byly stanoveny 

pomocí odhadů jednotlivých členů projektového týmu a již samy o sobě obsahují určitou časovou 

rezervu. V případě analyzovaného projektu Modernizace kalírny by tedy prodloužení jednotlivých 

činností na kritické cestě mělo za následek hlavně prodražení projektu a prodloužení doby trvání 

projektu. 

Tabulka 11 - Harmonogram činností (Vlastní zpracování dle MS Project) 
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Celková doba trvání projektu je stanovena 159 dní. Důležité faktory při řízení časového 

harmonogramu projektu jsou časové rezervy jednotlivých činností. V programu MS Project byly 

přiřazeny konkrétní zdroje k jednotlivým činnostem tak, aby byly zdroje využity tak, jak je potřeba a 

nenastalo jejich přetížení. 

 

Ganttův diagram znázorňuje grafické zobrazení naplánovaných činností, během trvání 

projektu. Z důvodu příliš velkého množství činností je v Příloze I uveden časový harmonogram činností 

s přiřazenými zdroji, bez levého sloupce názvů jednotlivých činností. Na obrázku 11 je pro představu 

zobrazen Ganttův diagram pro Přípravnou fázi projektu, červeně je zobrazena jediná kritická činnost 

této fáze a v pravé části diagramu jsou u činností zobrazeny přiřazené zdroje. 

 

Obrázek 11 - Ganttův diagram přípravné fáze projektu (Vlastní zpracování dle MS Project) 

 

 

Zdroje v projektu Modernizace kalírny jsou rozděleny na zdroje lidské (pracovní), nákladové a 

materiální. Z hlediska úspěšnosti projektu je důležitá dostupnost zdrojů a jejich optimální rozvržení. 

K jednotlivým činnostem jsou přiřazeny konkrétní zdroje, v projektu modernizace kalírny jsou pracovní 

zdroje rozděleny zejména na pracovníky podniku a externí firmy. 

 

Za materiální zdroje z hlediska řízení projektů jsou považovány například stavební materiály, 

software, služby apod. V projektu Modernizace kalírny jsou materiálními zdroji zejména stavební 

materiály využívající se k rekonstrukci prostor skladu a prostor nové kalírny. Jelikož stavební úpravy 

prostor bude provádět externí firma TM Stav, jsou materiální zdroje (cihly, beton, barva apod.) 

naceněny jako jedna položka, spolu se stavebními úpravami v položkovém rozpočtu. V MS Project jsou 

tedy tyto částky zapsány jako pevné náklady k jednotlivým činnostem. Jiné materiální zdroje nebudou 

v rámci tohoto projektu brány v potaz. 
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Dalším výrazným zdrojem, který ovlivňuje úspěšnou realizaci projektu, jsou lidé aktivně 

pracující na projektových činnostech. Lidské zdroje je možné rozdělit na dvě části, první část tvoří 

zaměstnanci podniku M&V, spol. s. r. o. výrobní divize STIMZET. Druhou složkou jsou externí firmy 

podílející se na realizaci činností projektu. Pracovníci podniku zajišťují zejména vypracování 

dokumentací, návrh projektové dokumentace nových prostor a v neposlední řadě kontrolu průběhu 

projektu ve stanovených milnících. Externí firmy mají za úkol provedení stavebních úprav, vodo-topo 

instalace, elektro instalace, montáž a zkušební provoz nových zařízení. Jak již bylo výše zmíněno, 

jednotlivé externí pracovní zdroje jsou nákladově ohodnoceny za jednotlivé činnosti a tyto částky jsou 

v programu MS Project definovány jako pevné náklady. Počet odpracovaných hodin a počet 

pracovníků, které jednotlivé firmy konkrétním činnostem přiřadí, jsou stanoveny odhadem 

projektového týmu. Důležitým bodem řízení pracovních zdrojů je zodpovědnost za souhrnné úkoly, 

konkrétně tedy jednotlivé fáze projektu. Tyto vazby členů týmu a souhrnných úkolů jsou uvedeny 

v matici zodpovědnosti RACI níže. 

Tabulka 12 - Matice odpovědnosti RACI (Vlastní zpracování) 

 Jaroslav 
Stržínek 

Ing. Petr 
Prchlík 

Jiří 
Matuštík 

Firma 
TM Stav 

Durfferit Aqua 
AT 

machine 
ELEKTROMONT 

Přípravná fáze R,A,I R,,I R  C  C  

Rekonstrukce 
místnosti pro 
technologii 
tváření 

I C,I A,I R     

Rekonstrukce 
kalírny 

I C,I A,I R  R  R 

Montáž nové 
technologie 

R,A,I R,C,I C  R,C  R,A R 

 

Rozložení zdrojů k činnostem projektu je v tomto projektu rozvrženo tak, že zejména 

pracovníci firmy se nevěnují projektovým činnostem po celou dobu svého pracovního času, mají i jiné 

pracovní úkoly. Z tohoto důvodu se v MS Projectu přiřazuje k jednotlivým činnostem procentuální podíl 

denní činnosti věnované konkrétnímu úkolu v projektu, např. 25, 50 nebo 75. Například v přípravné 

fázi je dostatečný čas na vypracování zadávací dokumentace a pověření pracovníci pracují na 

projektových činnostech 25% svého pracovního času. V programu MS Project lze pracovat 

s histogramem zdrojů, který určuje potřebu jednoho konkrétního zdroje v daném časovém intervalu. 

Na obrázku můžeme vidět příklad histogramu pracovního zdroje Ing. Petr Prchlík, pokud by byl zdroj 

přetížen, byl by sloupec v histogramu zvýrazněn červenou barvou a bylo by potřeba zdroj vyrovnat, 

nebo přeorganizovat činnosti. 
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Obrázek 12 - Histogram zdroje Ing. Petr Prchlík (Vlastní zpracování dle MS Project) 

 

V tabulce 13 můžeme vidět seznam všech zdrojů projektu, včetně hodinových sazeb a 

hodnotou nákladů za odvedenou práci. 

Tabulka 13 - Seznam zdrojů projektu (Vlastní zpracování dle MS Project) 

 

Každý činnost má přiřazeny své zdroje v závislosti na tom, jak na dané činnosti pracují a kolik 

jí věnují svého pracovního času. Procentuální vyjádření je uvedeno jen u zaměstnanců podniku, u 

externích firem se počítá s tím, že využívají 100% svého času k dokončení jednotlivých činností. 

Náklady na jednotlivé činnosti zajištěné externími firmami jsou, jak již bylo zmíněno, zadány do 

programu MS Project pevnými náklady, dle položkového rozpočtu zakázek jednotlivých firem. Pokud 

by v průběhu realizace projektu nastala situace, že jsou některé zdroje přetíženy, došlo by 

k přeplánování koncových termínů projektu. Pokud by se jednalo o zaměstnance firmy, zvýšily by se i 

náklady činností, pokud by se jednalo o externí firmy, záleží především na tom, z jakého důvodu byla 
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doba trvání činnosti prodloužena. Pokud by bylo pochybení na straně externí firmy, náklady by zůstaly 

stejné, v opačném případě by se zvýšily náklady na konkrétní činnost. V níže uvedené tabulce můžeme 

vidět počty odpracovaných hodin jednotlivých pracovních zdrojů.  

 

Tabulka 14 - Počet odpracovaných hodin projektového týmu (Vlastní zpracování dle MS Project) 
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Tabulka 15 - Počet odpracovaných hodin jednotlivých zdrojů na konkrétních činnostech (Vlastní 
zpracování dle MS Project) 
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Ve výše uvedených podkapitolách bylo uvedeno, jak bude projekt řešen z hlediska času a 

zdrojů. V této podkapitole budou uvedeny náklady na jednotlivé činnosti projektu Modernizace kalírny. 

Největší část nákladů tvoří položky externích firem, které provádí samotnou rekonstrukci potřebných 

prostor a dále také montáž a zkušební provoz nových technologií. Další složkou jsou vyčísleny náklady 

na mzdy zaměstnanců podniku, kteří využívají část svého pracovního času k realizaci jednotlivých 

projektových činností. V neposlední řadě jsou do nákladů započteny také částky spojeny s analýzou 

rizik a jejími opatřeními. Konkrétní částky nákladů externích firem byly zpracovány na základě 

získaných informací z položkových rozpočtů jednotlivých firem. Všechny částky spojeny s náklady na 

vlastní zaměstnance byly konzultovány se zadavatelem projektu, tak, aby co nejlépe odpovídali 

skutečnosti a předpokladům podniku. 

Tabulka 16 - Náklady na jednotlivé činnosti (Vlastní zpracování dle MS Project) 
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Předpokládané náklady vynaložené na jednotlivé činnosti projektu dosahují částky 1 262 374 

Kč. Přípravná fáze projektu byla vyčíslena na 29 526 Kč. Náklady na Rekonstrukci místnosti pro 

technologii tváření činí 369 750 Kč. Náklady na Rekonstrukci kalírny jsou stanoveny ve výši 811 200 Kč 

a tvoří hlavní část celkových nákladů projektu, poslední fáze projektu Montáž nové technologie byla 

vyčíslena na částku 52 168 Kč. V následující tabulce jsou zobrazeny kumulativní náklady projektu a 

náklady projektu na jednotlivé fáze.  

 

Obrázek 13 - Kumulativní náklady a náklady na jednotlivé fáze projektu (Vlastní zpracování dle MS 
Project) 

V následující tabulce je uvedena suma nákladů vynaložených na mzdy interních zaměstnanců 

podílejících se na realizaci projektu. Dále jsou uvedeny náklady na externí firmy. 

Tabulka 17 - Náklady na interní zaměstnance a externí subjekty (Vlastní zpracování) 

Položka Popis Cena 

Práce interních zaměstnanců Mzda zaměstnanců firmy 55 024 Kč 

Firma TM Stav Stavební práce 1 075 950 Kč 

Firma Durfferit Montáž kalicí pece 15 000 Kč 

Firma Aqua Vodo-topo instalace 60 500 Kč 

Firma ELEKTROMONT Zapojení elektrorozvodů 41 900 Kč 

Firma AT machine Montáž automatizace 14 000 Kč 
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Celková částka projektových nákladů dosáhla výše 1 262 374 Kč, čímž nepřekročila plánovaný 

rozpočet projektu 1 500 000 Kč. V realizační části projektu mohou některé částky projektu nabývat 

větších, či menších hodnot. Týká se to především většího vytížení interních pracovníků, než je 

plánováno, což může to být zapříčiněno větší pracností některých činností. Tyto skutečnosti však 

budou zjištěny až v průběhu realizace projektu a změnu nákladů mohou pověření pracovníci sledovat 

v programu MS Project pomocí směrných plánů. Co se týká externích firem, jak již bylo výše zmíněno, 

náklady vycházejí z položkových rozpočtů jednotlivých zakázek. Náklady na činnosti realizované těmito 

firmami jsou stanoveny i včetně materiálů. Náklady na pořízení nových technologií, kalicí pece a 

automatizační linky, nejsou zahrnuty v nákladech projektu, jelikož platba za tato zařízení proběhne až 

po zkušebním provozu a po uvedení nového pracoviště plně do provozu. 

 

Nedílnou součástí návrhu projektu je identifikace a řízení rizik. Analýza rizik projektu bude 

provedena metodou RIPRAN. Jedná se o metodu, kterou lze modifikovat dle požadavků konkrétního 

projektu, jednoduše a přehledně zobrazuje rizika daného projektu. Pomocí analýzy rizik lze včasnou 

identifikací rizik a návrhem vhodných opatření ke snížení zjištěných rizik předejít případným následkům 

negativního dopadu na úspěšné dokončení projektu. 

 

Základem dobře zpracované analýzy rizik, je důsledná příprava analýzy. Je důležité určit tým, 

který bude analýzu provádět, dokumenty, ze kterých bude vycházet a ostatní náležitosti, které jsou ke 

kvalitně provedené analýze potřeba. 

Analýza bude probíhat podle metodiky uvedené v podkapitole 3.4 Analýza rizik metodou 

RIPRAN. Budou zachovány kvantifikační stupnice pro hodnocení rizik, uvedeny v této podkapitole. 

Analýza je provedena v předprojektové fázi po sepsání seznamu jednotlivých činností potřebných 

k realizaci projektu a vztahuje se se na rizika týkající se projektu obecně a negativních dopadů na 

chod podniku spojených s procesem realizace projektu. Analýza rizik je provedena v plánovací fázi a 

ke dni 27.3.2020.  

Podklady pro analýzu rizik: 

 Popis projektu, 

 časový harmonogram projektu, 

 seznam jednotlivých činností projektu, 

 stavební dokumentace rekonstrukce místnosti pro technologii tváření, 

 stavební dokumentace rekonstrukce kalírny, 

 stavební dokumentace prostor výrobní divize STIMZET, 

 seznam potřebných podkladů pro přípravnou fázi projektu, 

 výstupy ze strategické analýzy podniku. 
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Tým pro analýzu rizik: 

 Bc. Tomáš Chuchma 

 Ing. Petr Prchlík 

 Jiří Matuštík 

 Jaroslav Stržínek 

 Zástupce firmy TM STAV 

 Zástupce firmy AQUA 

 Zástupce firmy ELEKTROMONT 

 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny možné hrozby a scénáře. Tato rizika mohou ohrozit 

dokončení projektu Modernizace kalírny ve stanoveném čase a požadovaných nákladech, nebo mohou 

mít negativní dopad na projektový cíl a celkový přínos projektu. 

Tabulka 18 - Identifikace rizik projektu (Vlastní zpracování) 

ID Hrozba  Scénář 

1 Nesprávně vypracovaná žádost o dotaci Neschválení dotace 

2 
Nedostatečná specifikace požadavků při tvorbě 

zadávací dokumentace na kalicí pec 
Koupě nesprávného zařízení 

3 
Nedostatečná specifikace požadavků při tvorbě 

zadávací dokumentace 
Koupě nesprávného zařízení 

4 
Špatně umístěná informace o vypsání 

veřejného VŘ 
Nesehnání dodavatele 

5 Nesprávný výběr dodavatele kalicí pece 
Neplnění požadovaných technických 

parametrů výroby 

6 Nesprávný výběr dodavatele automatizace Nekompatibilita s kalicí pecí 

7 Špatný odhad doby trvání jednotlivých činností Prodloužení celkové doby trvání projektu 

8 Nedostatek finančních prostředků Ohrožení realizovatelnosti projektu 

9 Prodloužení doby trvání jednotlivých činností Ohrožení koncového termínu projektu 

10 
Chybně rozvržené rozmístění nových 

technologií 
Nedostatek prostoru pro nová zařízení 

11 Chybné rozmístění nových technologií Nesprávná ergonomie pracoviště 

12 Prokopnutí elektrického vedení 
Výpadek elektrické energie a zastavení 

výroby 

13 
Zjištění nekvalitních, či nestabilních ploch 

objektu 
Zvýšení nákladů a prodloužení doby trvání 

činností 

14 Nešetrná manipulace při bourání konstrukcí Zřícení stávajících konstrukcí 

15 Špatný postup při úpravě vnějších povrchů 
Znehodnocení nových a stávajících vnějších 

povrchů 

16 Nekvalitně zaizolované povrchy Prosakování vody v interiéru a tvorba plísní 
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ID Hrozba  Scénář 

17 
Nedodržení přesných měřítek dle stavební 

dokumentace 
Komplikace s rozmístěním zařízení 

v prostorách 

18 Nevhodně zvolený nátěr vnitřních ploch Opadání omítek a nátěrů 

19 Nedostatečné osvětlení prostor 
Nevhodné pracovní podmínky pro 

zaměstnance 

20 
Nedostatečné elektrorozvody pro novou 

technologii 
Nemožnost zapojení nových technologií 

21 Neopatrné zacházení s novými technologiemi  Vznik závady nového zařízení 

22 Špatně zapojená kabeláž Nefunkčnost nového zařízení 

23 Zjištění závad při zkušebním provozu Prodloužení doby zkušebního provozu 

24 Nekompatibilita kalicí pece a automatizace Nízká efektivita výroby 

25 Nedostatek lidských zdrojů Prodloužení trvání činnosti 

26 Nekvalitní provedení stavebních prací Nutnost oprav 

27 Nefunkční zařízení Nutnost reklamace 

28 Nemocnost interních zaměstnanců 
Prodloužení doby trvání činností, ohrožení 

koncového termínu projektu 

 

 

Jak již bylo výše zmíněno, kvantifikace rizik bude vycházet z verbálního hodnocení. 

V tabulkách níže jsou uvedeny a slovně vyjádřeny pravděpodobnosti, dopady na projekt a celkové 

hodnoty rizika. 

Tabulka 19 – Pravděpodobnost hrozby/scénáře (Vlastní zpracování dle 17) 

Vysoká pravděpodobnost – VP nad 33% 

Střední pravděpodobnost – SP 10 – 33% 

Malá pravděpodobnost - MP méně než 10% 

Důležité je rozlišovat pravděpodobnost hrozby a pravděpodobnost scénáře. V následující 

tabulce je uveden způsob určení celkové pravděpodobnosti. 

Tabulka 20 - Celková pravděpodobnost (Vlastní zpracování dle 17) 

Celková pravděpodobnost = pravděpodobnost hrozby * pravděpodobnost scénáře 

 MP SP VP 

MP MP MP SP 

SP MP SP VP 

VP SP VP VP 
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V následující tabulce jsou uvedeny verbální hodnoty nepříznivých dopadů na projekt dle 

metody RIPRAN. 

Tabulka 21 - Verbální hodnoty nepříznivých dopadů na projekt (Vlastní zpracování dle 17) 

Velký nepříznivý dopad na projekt 

VD 

 Ohrožení cíle projektu 

 Ohrožení koncového termínu projektu 

 Možnost překročení rozpočtu projektu 

 Škoda více než 20% z rozpočtu projektu 

Střední nepříznivý dopad na projekt 

SD 

 Škoda od 0,51% do 20% z rozpočtu 

projektu 

 Ohrožení termínů, nákladů nebo zdrojů 

projektu, vyžadující mimořádné zásahy do 

plánu projektu. 

Malý nepříznivý dopad na projekt 

MD 

 Škody menší než 0,5% rozpočtu projektu. 

 Dopady vyžadující zásah do plánu 

projektu. 

Z výše uvedených tabulek lze sestavit vazební tabulku hodnot rizik, které budou následně 

přiřazeny jednotlivým scénářům. 

Verbální hodnota rizika: 

 VHR – vysoká hodnota rizika, 

 SHR – střední hodnota rizika, 

 MHR – malá hodnota rizika. 

Tabulka 22 - Vazební tabulka pro přiřazení hodnot rizika (Vlastní zpracování dle 17) 

 
Vysoký nepříznivý 

dopad na projekt 

Střední nepříznivý 

dopad na projekt 

Malý nepříznivý 

dopad na projekt 

Vysoká 

pravděpodobnost 
VHR VHR SHR 

Střední 

pravděpodobnost 
VHR SHR MHR 

Malá 

pravděpodobnost 
SHR MHR MHR 

Následující tabulka zobrazuje soubor zjištěných hrozeb a scénářů, ke kterým je přiřazena 

pravděpodobnost výskytu a velikost dopadu na projekt. Dle vazební tabulky je následně určena 

hodnota rizika každému scénáři. Určení pravděpodobnosti bylo provedeno na základě aktuálního stavu 

podniku a úsudku týmu provádějícího analýzu rizik. 
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Tabulka 23 - Kvantifikace rizik metodou RIPRAN (Vlastní zpracování) 

Identifikace rizika 
Verbální 

kvantifikace 

rizika 

ID Hrozba  Scénář P D HR 

1 
Nesprávně vypracovaná žádost o 

dotaci 
Neschválení dotace SP VD VHR 

2 
Nedostatečná specifikace 

požadavků při tvorbě zadávací 

dokumentace na kalicí pec 

Koupě nesprávného zařízení SP VD VHR 

3 
Nedostatečná specifikace 

požadavků při tvorbě zadávací 

dokumentace na automatizaci 

Koupě nesprávného zařízení SP VD VHR 

4 
Špatně umístěná informace o 

vypsání veřejného VŘ 
Nesehnání dodavatele SP VD VHR 

5 
Nesprávný výběr dodavatele kalicí 

pece 
Neplnění požadovaných 

technických parametrů výroby 
SP VD VHR 

6 
Nesprávný výběr dodavatele 

automatizace 
Nekompatibilita s kalicí pecí SP VD VHR 

7 
Špatný odhad doby trvání 

jednotlivých činností 

Prodloužení celkové doby trvání 

projektu 
SP VD VHR 

8 Nedostatek finančních prostředků Ohrožení realizovatelnosti projektu SP VD VHR 

9 
Prodloužení doby trvání 

jednotlivých činností 
Ohrožení koncového termínu 

projektu 
SP VD VHR 

10 
Chybně rozvržené rozmístění 

nových technologií 
Nedostatek prostoru pro nová 

zařízení 
MP VD SHR 

11 
Chybné rozmístění nových 

technologií 
Nesprávná ergonomie pracoviště SP SD SHR 

12 Prokopnutí elektrického vedení 
Výpadek elektrické energie a 

zastavení výroby 
MP VD SHR 

13 
Zjištění nekvalitních, či 

nestabilních ploch objektu 
Zvýšení nákladů a prodloužení doby 

trvání činností 
MP VD SHR 

14 
Nešetrná manipulace při bourání 

konstrukcí 
Zřícení stávajících konstrukcí MP SD MHR 

15 
Špatný postup při úpravě vnějších 

povrchů 
Znehodnocení nových a stávajících 

vnějších povrchů 
MP SD MHR 

16 Nekvalitně zaizolované povrchy 
Prosakování vody v interiéru a 

tvorba plísní 
MP SD MHR 

17 
Nedodržení přesných měřítek dle 

stavební dokumentace 

Komplikace s rozmístěním zařízení 

v prostorách 
MP VD SHR 

18 
Nevhodně zvolený nátěr vnitřních 

ploch 
Opadání omítek a nátěrů MP MD MHR 

19 Nedostatečné osvětlení prostor 
Nevhodné pracovní podmínky pro 

zaměstnance 
SP SD SHR 
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Identifikace rizika 

Verbální 

kvantifikace 
rizika 

20 
Nedostatečné elektrorozvody pro 

novou technologii 

Nemožnost zapojení nových 

technologií 
SP VD VHR 

21 
Neopatrné zacházení s novými 

technologiemi  
Vznik závady nového zařízení MP VD SHR 

22 Špatně zapojená kabeláž Nefunkčnost nového zařízení MP VD SHR 

23 
Zjištění závad při zkušebním 

provozu 

Prodloužení doby zkušebního 

provozu 
MP SD MHR 

24 
Nekompatibilita kalicí pece a 

automatizace 
Nízká efektivita výroby MP VD SHR 

25 Nedostatek lidských zdrojů Prodloužení trvání činnosti SP SD SHR 

26 
Nekvalitní provedení stavebních 

prací 
Nutnost oprav SP SD SHR 

27 Nefunkční zařízení Nutnost reklamace MP VD SHR 

28 
Nemocnost interních 

zaměstnanců 

Prodloužení doby trvání činností, 
ohrožení koncového termínu 

projektu 

MP VD SHR 

Při realizaci projektu může riziko nastat v jakékoliv činnosti. Mezi nejzávažnější rizika projektu 

Modernizace kalírny patří ty, která mají vysokou hodnotu rizika. Vysokou hodnotu rizika mají dle 

tabulky 23 rizika s identifikačním číslem (ID) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20.  
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Dalším krokem analýzy rizik metodou RIPRAN je návrh opatření rizik projektu, spočívající ve 

snižování hodnoty rizika na akceptovatelnou úroveň. V tabulce 24 jsou zjištěným nežádoucím 

scénářům navržena opatření, ke každému opatření je přiřazena zodpovědná osoba, předpokládané 

náklady na opatření a nová hodnota rizika po zavedení opatření. Veškerá rizika se snažíme redukovat, 

tak, aby byl dopad co nejmenší. 

Tabulka 24 - Návrh opatření rizik (Vlastní zpracování) 

ID Scénář 

HR Návrh opatření Zodpovědná 

osoba 

Předp. 

náklady 

Nová 

hodnota 
rizika 

1 Neschválení dotace VHR 
Zajištění kontroly žádosti 

externí firmou 
Jaroslav 
Stržínek 

3 500 Kč MHR 

2 

Koupě 

nesprávného 
zařízení 

VHR 

Porovnání technologických 

požadavků na kalicí pec a 
možnosti dodavatele 

Ing. Petr 
Prchlík 

0 Kč MHR 

3 

Koupě 

nesprávného 
zařízení 

VHR 

Porovnání technologických 

požadavků na automatizaci 
a možnosti dodavatele 

Ing. Petr 

Prchlík 
0 Kč MHR 

4 
Nesehnání 

dodavatele 
VHR 

Průzkum trhu dodavatelů 

kalicích pecí a 
automatizace 

Jaroslav 

Stržínek 
0 Kč SHR 

5 

Neplnění 

požadovaných 
technických 

parametrů výroby 

VHR 

Komunikace s dodavatelem 

kalicí technologie a 
specifikace technologických 

požadavků 

Ing. Petr 
Prchlík 

0 Kč SHR 

6 
Nekompatibilita 

s kalicí pecí 
VHR 

Komunikace s potenciálním 
dodavatelem automatizační 

techniky a kontrola 
kompatibility 

Ing. Petr 

Prchlík 
0 Kč SHR 

7 

Prodloužení 

celkové doby trvání 

projektu 

VHR 

Určení časové rezervy 

činností a zajištění 
dodatečných pracovních 

zdrojů 

Jaroslav 
Stržínek 

0 Kč SHR 

8 
Ohrožení 

realizovatelnosti 

projektu 

VHR 
Kalkulace finanční rezervy 

projektu 
Účetní 0 Kč SHR 

9 

Ohrožení 

koncového termínu 

projektu 

VHR 

Průběžná kontrola plnění 

prací, případné doplnění 

pracovních zdrojů 

Jiří Matuštík 

hod. sazba 

dodatečných 

zdrojů 

SHR 

10 
Nedostatek 

prostoru pro nová 

zařízení 

SHR 

Přesná specifikace rozměrů 

nových zařízení v 

porovnání s rozměry 
nových prostor 

Ing. Petr 

Prchlík 
0 Kč MHR 

11 
Nesprávná 
ergonomie 

pracoviště 

SHR 
Analýza procesu 

technologie kalení a 

specifikace požadavků 

Ing. Petr 

Prchlík 
700 Kč MHR 
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ID Scénář 

HR Návrh opatření Zodpovědná 

osoba 

Předp. 

náklady 

Nová 

hodnota 
rizika 

12 
Výpadek elektrické 
energie a zastavení 

výroby 

SHR 

Kontrola dokumentace 

elektroinstalace v celém 
objektu a porovnání s 

projektovou dokumentací 
nových prostor 

Jiří Matuštík 0 Kč MHR 

13 

Zvýšení nákladů a 

prodloužení doby 
trvání činností 

SHR 

Analýza stávajícího 

objektu/konzultace se 
statikem 

Jaroslav 

Stržínek 
1 200 Kč MHR 

14 
Zřícení stávajících 

konstrukcí 
MHR Zajištění stavebního dozoru 

Zástupce TM 

STAV 
0 Kč MHR 

15 

Znehodnocení 

nových a 
stávajících vnějších 

povrchů 

MHR Zajištění stavebního dozoru 
Zástupce TM 

STAV 
0 Kč MHR 

16 
Prosakování vody 

v interiéru a tvorba 

plísní 

MHR 
Zajištění kvalitních 

materiálů a kontrola 

technologického postupu 

Zástupce TM 

STAV 
0 Kč MHR 

17 

Komplikace 
s rozmístěním 

zařízení 
v prostorách 

SHR 
Stavební dozor a kontrola 

projektové dokumentace 

Zástupce TM 

STAV 
0 Kč MHR 

18 
Opadání omítek a 

nátěrů 
MHR 

Konzultace vhodnosti 

nátěrových materiálů s 
odpařováním kalicích solí 

při procesu kalení 

Jiří Matuštík 500 Kč MHR 

19 
Nevhodné pracovní 

podmínky pro 

zaměstnance 

SHR 
Prověření dostatečné 
výkonnosti světelných 

zdrojů 

Jiří Matuštík 0 Kč MHR 

20 
Nemožnost 

zapojení nových 

technologií 

VHR 
Kontrola požadavků na 
elektrorozvody nových 

technlogií 

Jiří Matuštík 0 Kč SHR 

21 
Vznik závady 

nového zařízení 
SHR 

Sepsání důležitých pokynů 
při manipulaci s novými 

technologiemi a zajištění 
školení 

Jaroslav 

Stržínek 
3 000 Kč MHR 

22 
Nefunkčnost 

nového zařízení 
SHR 

Zajištění pověřeného 

pracovníka pro zapojení 
elektrorozvodů 

Jiří Matuštík 1 500 Kč MHR 

23 

Prodloužení doby 

zkušebního 
provozu 

MHR 

Zajištění kontroly procesu 

zkušebního provozu externí 
firmou 

Jaroslav 

Stržínek 
2 500 Kč MHR 

24 
Nízká efektivita 

výroby 
SHR 

Kontrola kompatibility nově 

zakoupených zařízení 

Ing. Petr 

Prchlík 
0 Kč MHR 

25 
Prodloužení trvání 

činnosti 
SHR 

Finanční rezerva na 

zajištění dalších pracovních 
zdrojů 

Jaroslav 
Stržínek 

hod. sazba 

dodatečných 
zdrojů 

MHR 
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ID Scénář 

HR Návrh opatření Zodpovědná 

osoba 

Předp. 

náklady 

Nová 

hodnota 
rizika 

26 Nutnost oprav SHR 

Vytvoření interních směrnic 

a kvalitativních požadavků 
na práci 

Jiří Matuštík 1 500 Kč MHR 

27 Nutnost reklamace SHR 

Zajištění finanční 
kompenzace při 

nefunkčnosti nových 

zařízení 

Jaroslav 

Stržínek 
0 Kč MHR 

28 

Prodloužení doby 

trvání činností, 

ohrožení 
koncového termínu 

projektu 

SHR 
Zainteresování více 

zaměstnanců do projektu 

Jaroslav 

Stržínek 

hod. sazba 

dodatečných 
zdrojů 

MHR 

 

Z vyhodnocení analýzy lze dojít k závěru, že celková rizikovost projektu je poměrně malá. Pro 

dosažení cílů projektu je zásadní Přípravná fáze, ve které se také nachází největší počet rizik s vysokou 

hodnotou rizika. V této fázi dochází k specifikaci požadavků na nová zařízení, a pokud by v této části 

nebyla pečlivě ošetřena rizika, mohlo by dojít k nenaplnění cílů projektu a celkového přínosu projektu. 

Co se týká rekonstrukce jak již stávajících prostor, nebo rekonstrukce místnosti kalírny, jedná se zde 

především o stavební úpravy a velkou část rizik z oblasti stavebnictví na sebe přebírá dodavatel. 

V analýze byla proto zmíněna zejména rizika, která by mohla ovlivnit chod podniku, nebo následný 

provoz nových prostor. Mezi zásadní problémy z hlediska dodržení plánovaných termínů patří zejména 

správné plnění prací a dostupnost pracovních zdrojů. Kontrolní činnosti uvedené jako opatření 

k některým rizikům provádějí zejména interní zaměstnanci a náklady na tyto činnosti tedy nejsou nijak 

zvlášť analyzovány. K celkové částce projektových nákladů by byly připočítány až náklady na 

dodatečné pracovní zdroje. U některých opatření je ale nutné využít znalosti dalších externích 

pracovníků a za tuto službu je potřebné adekvátně zaplatit. Celkově je tedy hodnota nákladů 

vynaložených na opatření rizik vyčíslena na 14 400 Kč, do kterých by se pak následně ještě započítaly 

náklady na odpracované hodiny dodatečných pracovních zdrojů, avšak pouze v případě, že by tato 

potřeba nastala. 

 

Rizika je potřeba monitorovat po celou dobu životního cyklu projektu. V analýze rizik metodou 

RIPRAN byla identifikována rizika projektu a byla navržena opatření ke snížení hodnoty rizik. Při 

realizaci projektu však může dojít k situaci, kdy se objeví nová, dříve neidentifikovaná rizika a ta 

mohou mít negativní dopad na projekt. Důležité tedy je, aby bylo zajištěno identifikování nových rizik, 

sledování interních a externích změn, které mají dopad na projekt, a v neposlední řadě ověřování, že 

řízení rizik je efektivní a účinné. 
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Pro tyto účely jsou v projektu stanoveny milníky, ve kterých by bylo vhodné aktualizovat již 

identifikovaná rizika a snažit se identifikovat další potenciální hrozby. Pro proces monitorování rizik 

projektu bych navrhoval přiřazení zodpovědnosti interním zaměstnancům, kteří jsou zároveň členy 

projektového týmu a budou zajišťovat aktualizaci stavu rizik v jednotlivých milnících. 

Tabulka 25 - Návrh procesu monitorování rizik (Vlastní zpracování) 

Datum Popis Zodpovědná osoba Činnost Konzultace 

21.5.2020 
Ukončení 

přípravné fáze 
Jaroslav Stržínek 

Kontrola plnění prací a 
dostatku pracovních zdrojů. 

Identifikace nových rizik. 

Ing. Petr Prchlík 

Jiří Matuštík 

15.6.2020 

Ukončení 

rekonstrukce 
místnosti pro 

technologii 
tváření 

Jiří Matuštík 

Kontrola plnění prací a 

dostatku pracovních zdrojů. 

Identifikace nových rizik. 

Jaroslav Stržínek 

Ing. Petr Prchlík 

Zástupce TM STAV 

Zástupce AQUA 

Zástupce 

ELEKTROMONT 

31.8.2020 

Ukončení 

rekonstrukce 

kalírny 

Jiří Matuštík 

Kontrola plnění prací a 
dostatku pracovních zdrojů. 

Identifikace nových rizik. 

Jaroslav Stržínek 

Ing. Petr Prchlík 

Zástupce TM STAV 

Zástupce AQUA 

Zástupce 
ELEKTROMONT 

16.11.202

0 

Zahájení 

provozu 
Ing. Petr Prchlík 

Identifikace nových rizik po 

zahájení provozu. 

Vyhodnocení úspěšnosti 

řízení rizik. 

Jaroslav Stržínek 

Zástupce Durfferit 
Zástupce AT 

machine 
Zástupce 

ELEKTROMONT 

 

Zásadním předmětem řízení rizik je snaha o nezvýšení celkových plánovaných nákladů a doby 

trvání jednotlivých činností. Co se týká zvýšení plánovaných nákladů na projekt v důsledku zvýšení 

pracovních zdrojů, nebo zavedení jakýchkoliv jiných potřebných opatření, je nutné tyto skutečnosti 

komunikovat se všemi zainteresovanými skupinami projektu. Zásadní roli zde hraje ředitel divize 

STIMZET jakožto osoba odpovědná za úspěšnou realizaci projektu.  
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V této kapitole budou shrnuty závěry vyplívající z návrhů řešení. Dále budou uvedeny přínosy 

návrhů řešení pro podnik M&V, spol. s r.o., divize STIMZET. 

 

Návrh projektu přináší podniku M&V, spol. s r.o., divize STIMZET kompletní přehled o realizaci 

projektu Modernizace kalírny. Pro potřeby úspěšného řízení projektu byly dle metodiky projektového 

řízení vypracovány potřebné dokumenty, jako je například identifikační listina projektu, logický rámec 

projektu a hierarchická struktura prací WBS. Při konzultaci s projektovým týmem byl sestaven 

harmonogram činností projektu a každé činnosti byly přiřazeny potřebné zdroje. Tyto údaje vychází ze 

zkušeností členů projektového týmu a byla zde započítána také určitá časová rezerva. 

Plánování projektu bylo zpracováno a vizualizováno pomocí programu MS Project, který 

zároveň umožňuje pomocí směrných plánů kontrolu plnění termínů jednotlivých činností a 

dostatečnost přiřazených zdrojů k činnostem. Pomocí programu MS Project byla zpracována časová, 

zdrojová a nákladová analýza projektu. Pro zobrazení činností na časové ose byly využity Ganttovy 

diagramy a pro analýzu jednotlivých zdrojů lze využít histogramy zdrojů. Byly určeny také kritické 

činnosti projektu, jejichž prodloužení ovlivní termín dokončení projektu. Většina těchto činností se 

nachází ve fázích rekonstrukce prostor a je tedy nutné sledovat plnění prací právě pomocí Ganttova 

diagramu a zároveň dostatečnost pracovních zdrojů přiřazených k činnostem. Celková doba trvání 

projektu byla stanovena na 159 pracovních dní. Termín zahájení projektu je naplánován na 1.4.2020 a 

termín dokončení na 16.11.2020. 

Co se týká zdrojů projektu, realizaci projektu z větší části zajišťují externí firmy, jejichž 

náklady jsou předem stanoveny dle položkového rozpočtu jednotlivých činností. Dalšími pracovními 

zdroji projektu jsou interní zaměstnanci podniku, jejichž náklady jsou vyčísleny dle hodinových sazeb 

těchto pracovníků a počtu předpokládaných odpracovaných hodin na projektu. Interní pracovníci 

disponují určitou flexibilitou při své pracovní činnosti a mohou realizaci projektu v případě nutnosti 

věnovat větší část svého pracovního času, tak, aby nebyly ohroženy termíny dokončení jednotlivých 

činností.  

Výsledkem nákladové analýzy projektu je sestavení potřebných nákladů vynaložených na 

realizaci projektu. Jak již bylo výše zmíněno, tyto náklady se skládají z nákladů na činnost externích 

firem a z nákladů na mzdy interních zaměstnanců podílejících se na realizaci projektu. Náklady na 

jednotlivé fáze projektu a na jednotlivé pracovní zdroje byly uvedeny v kapitole Nákladová analýza 

projektu. Celkové náklady projektu dosáhly výše 1 262 374 Kč a nepřesáhly tak plánovaný rozpočet 

projektu 1 500 000 Kč.  
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Dále byla provedena analýza rizik projektu, jejíž cílem byla identifikace rizik a návrhy na 

opatření rizik. Z analýzy bylo zjištěno, že z hlediska úspěšného naplnění projektového cíle a přínosu 

projektu je důležitá přípravná fáze, ve které probíhá specifikace požadavků na výrobu nových zařízení 

a vypracování veškeré potřebné dokumentace. Zásadní je rozhodnutí o nákupu vhodných zařízení, 

která budou splňovat potřebné parametry a díky analýze rizik byla navržena opatření tak, aby hodnota 

rizika u těchto činností byla co nejnižší. Ve fázi stavebních úprav, jak už stávajících prostor, tak nových 

prostor, přebírá odpovědnost za rizika stavební firma. Ze zmíněných rizik této fáze, která mohou 

negativně ovlivnit realizaci projektu, nebo chod podniku, byla díky navrženým opatřením snížena jejich 

hodnota na co nejnižší úroveň. Rizika poslední fáze projektu a rizika po zahájení provozu byla dle 

členů projektového týmu identifikována co nejpečlivěji, aby nedošlo k negativním dopadům na projekt 

v poslední fázi projektu a nedošlo tak k neočekávanému prodloužení termínu ukončení projektu. Jedná 

se zde především o proces zkušebního provozu a zaškolení zaměstnanců podniku do ovládání 

technologie nových zařízení. 

Náklady na navržená opatření byla stanovena ve výši 14 400 Kč. Tyto náklady se mohou zvýšit 

při prodloužení činností a nutnosti zajištění dodatečných pracovních zdrojů. V poslední podkapitole 

návrhové části byl navržen proces monitorování rizik, kdy ve stanovených milnících proběhne kontrola 

plnění prací a dostatečnosti pracovních zdrojů, zároveň je doporučeno provést identifikaci nových rizik, 

která se mohou objevit v průběhu realizace projektu. Důležitou součástí monitoringu rizik je také 

komunikace mezi všemi zainteresovanými stranami projektu. 

 

Díky mé úzké vazbě na podnik M&V, spol. s r.o., divize STIMZET, ve které jsem několikrát 

absolvoval školní praxi a zároveň jsem zde také vypracovával svou bakalářskou práci, jsem měl 

možnost důkladně analyzovat vnější i vnitřní okolí podniku. Díky této analýze byla navržena 

doporučení pro realizaci projektu Modernizace kalírny.  

Jelikož v podniku v minulosti nebyly realizovány žádné projekty takového rozsahu, využil jsem 

znalostí nabytých při studiu na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně a zavedl jsem kompletní 

proces plánování projektu pomocí programu MS Project a jiných sofistikovaných metod projektového 

řízení. Podnik může v případě realizace dalších interních projektů využít tuto diplomovou práci jako 

předlohu k provedení nákladové, časové a zdrojové analýzy projektu.  

Dále byla dle metody RIPRAN provedena analýza rizik konkrétního projektu Modernizace 

kalírny a byla identifikována potenciální rizika, která mohou negativně ovlivnit úspěšnou realizaci 

projektu. Součástí této analýzy je i návrh procesu monitorování rizik, který umožňuje průběžně 

sledovat rizika po celou dobu realizační fáze projektu a umožňuje na ně včas reagovat. Řízení rizik 

projektů v podniku dosud nikdy nebylo aplikováno a tato diplomová práce může sloužit vedoucím 

pracovníkům jako předloha pro zpracování analýzy rizik budoucích projektů.  
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Hlavní cílem této diplomové práce bylo zpracování návrhu projektu modernizace kalírny ve 

vybraném strojírenském podniku, včetně analýzy rizik a návrhu procesu monitorování rizik. Práce byla 

zpracována v podniku M&V, spol. s r.o., divize STIMZET. Hlavního cíle práce bylo dosaženo pomocí 

metodiky plánování projektu a analýzy rizik metodou RIPRAN. 

V kapitole Současný stav byly uvedeny teoretické poznatky týkající se projektového řízení, rizik 

a strategické analýzy, tak jak jsou v současné době řešeny. Dále byla v této kapitole provedena 

analýza současného stavu podniku M&V, spol. s r.o., divize STIMZET, za pomocí metod SLEPT, 

Porterova modelu pěti sil působících na podnik, McKinsey 7S a SWOT. Na základě těchto analýz byl 

vyhodnocen současný stav podniku z hlediska vnitřních a vnějších faktorů působících na podnik. 

Následně bylo uvedeno doporučení, jakým směrem by se mohl podnik ubírat, aby využil svých 

příležitostí a snížil zjištěné slabé stránky a hrozby. 

Další kapitola se věnuje metodám použitým k dosažení hlavního cíle diplomové práce. Jsou 

zde uvedeny a popsány metody časové, zdrojové a nákladové analýzy projektu a také analýza rizik 

metodou RIPRAN. Tyto metody byly vybrány z povahy diplomové práce a důvody jejich použití je 

v této kapitole také blíže specifikováno. 

Nejdůležitější částí diplomové práce je kapitola Vlastní návrhy řešení. V této části je 

vypracována identifikační listina projektu, logický rámec a hierarchická struktura prací WBS. Za pomocí 

programu Microsoft Project je provedena časová, zdrojová a nákladová analýza projektu Modernizace 

kalírny. Jsou zde uvedeny také výstupy z programu Microsoft Project v podobě časového 

harmonogramu, histogramu zdrojů a Ganttova diagramu. Další část návrhů vlastních řešení obsahuje 

analýzu rizik a návrh procesu monitorování rizik. Při využití metody analýzy rizik RIPRAN byla 

identifikována potenciální rizika, která mohou mít negativní vliv na úspěšnost projektu. Následně byla 

navržena opatření vedoucí ke snížení hodnoty rizik. Poslední část vlastních návrhů řešení je věnována 

návrhu procesu monitorování rizik. Veškeré důležité poznatky návrhové části diplomové práce jsou 

uvedeny v kapitole 5 Diskuze/Analýza výsledků řešení. 

Hlavním přínosem diplomové práce pro podnik je zavedení kompletního procesu plánování 

projektů, dle metodiky projektového řízení a návrhu procesu analýzy a monitorování rizik. Tyto 

metody doposud v podniku nebyly aplikovány a diplomová práce může sloužit vedoucím pracovníkům 

jako předloha při plánování projektů a analýze rizik v budoucnu.  
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Příloha I – Ganttův diagram činností (Vlastní zpracování dle MS Project)



Příloha I – Ganntův diagram činností (Vlastní zpracování dle MS Project) 


