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Abstrakt 

 
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou projektového managementu a následnou 

implementací jednotlivých metod do praxe, konkrétně na projekt adaptace zaměstnanců 

ve firmě KOVOKON Popovice. Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části jsou 

popsány základní pojmy projektového řízení. Druhá část je založena na analýze 

současného stavu firmy. V závěrečné části je popsán návrh řešení projektu spolu 

s přínosy tohoto návrhu, a to za pomoci využití nástrojů projektového managementu. 

 

 
Abstract 

 
This bachelor`s thesis deals with issues of project management and subsequent 

implementation of individual methods in practice, specifically for the project of 

adaptation of employees in the company KOVOKON Popovice. This thesis is divided 

into three parts. In theoretical part are described main therms of project management. The 

second part is based on an analysis of the current state in the company. The final part 

describes the solution of the project itself along with the benefits of suggested solution, 

that all with use of tools of project management. 
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Úvod 

Doba, které jsme součástí, klade stále větší a větší důraz na preciznost, rychlost a 

schopnost přizpůsobit se každé situaci. Tyto nároky na nás nejsou kladeny jen v osobním 

životě, ale i v životě pracovním. V oboru, kterému se věnuje i firma KOVOKON 

Popovice, je stále hodně práce, ale lidí, kteří by dokázali plnit zadané požadavky 

v krátkém  časovém úseku a v požadované kvalitě, už tolik není. Zároveň kvůli poměrně 

velkému množství pracovních nabídek dochází k vysoké fluktuaci zaměstnanců. 

Fluktuace zaměstnanců byla podnětem pro vybranou organizaci k tomu, aby došlo 

k vytvoření projektu adaptačního procesu, díky kterému by se míra fluktuace snížila.  

Projektové řízení jako takové, se začalo více používat až v polovině 20. století, může být 

tedy označeno jako poměrně mladý obor, to ale neznamená, že se prvky projektového 

řízení nepoužívaly mnohem dříve. Povětšinou u různých staveb, mezi které řadíme 

pyramidy nebo katedrály. Během těchto staveb bylo také nutné vytvořit tým osob, které 

budou stavbu vést, určit postup, jak bude probíhat, určit náklady, které bude potřeba 

vynaložit, ale v té době tomu ještě nebylo dáno žádné pojmenování a nebyla zároveň 

vytvořena nějaká ucelená struktura, která by se dala použít při všech stavbách. 

Má bakalářská práce se zaměřuje na využití metod projektového managementu, díky 

kterým dojde k návrhu řešení vybraného projektu Adaptace zaměstnanců ve firmě 

KOVOKON Popovice, kde jsem vykonávala praxi v rámci mého studia. Práce je 

rozdělena do tří stěžejních částí. 

V teoretické části budou popsány základní termíny, které souvisí s projektovým 

managementem tak, aby bylo možné pochopit, na jakém principu funguje řízení projektů.  

Ve druhé části této práce dojde k popisu společnosti KOVOKON Popovice. V této 

kapitole budou uvedeny základní informace o společnosti, jako například čemu se věnuje, 

její organizační struktura, součástí bude i SLEPT analýza a zároveň bude popsán důvod 

vzniku projektu Adaptace zaměstnanců. Dojde k popisu cíle a také vytvoření SWOT 

analýzy vybraného projektu. 
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Poslední a zároveň stěžejní část mé práce se věnuje samotnému řešení návrhu. Budou 

využity postupy a metody projektového managementu. Na závěr této kapitoly dojde 

ke zhodnocení přínosů plynoucích z  návrhů řešení pro firmu KOVOKON Popovice. 
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Cíle práce, metody a postupy zpracování 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řešení projektu Adaptace zaměstnanců ve firmě 

KOVOKON Popovice. Hlavním cílem práce je aplikace nástrojů a metod projektového 

managementu na vybraný projekt, aby došlo k jeho realizaci a zavedení do provozu.  

Dílčím cílem této bakalářské práce je i přiblížení metod projektového managementu, 

které nebyly při vedení projektů ve vybrané organizaci doposud využívány. Veškeré 

předlohy vypracované v této práci mohou být použity pro další projekty, které budou 

v budoucnu ve firmě KOVOKON Popovice realizovány. 

První část práce se zabývá teoretickými poznatky týkajícími se projektového 

managementu, je zde popsán i postup při řízení projektu. Tato část je důležitá k pochopení 

dané problematiky.  

Analýza současného stavu slouží k představení firmy KOVOKON Popovice, kde budou 

popsány základní informace, organizační struktura a popis podnikatelské činnosti. Na 

základě interních dokumentů firmy a schůzí s personalistkou firmy mohlo dojít 

k vytvoření SLEPT analýzy, která zkoumá vnější prostředí organizace. V této části bude 

také popsán samotný projekt Adaptace zaměstnanců, důvod jeho vzniku a cíl. Za pomoci 

brainstormingu a porad s některými zaměstnanci organizace bude vytvořena SWOT 

analýza tohoto projektu. 

V rámci návrhové části dojde k vytvoření návrhu řešení vybraného projektu, kterým je 

projekt Adaptace zaměstnanců tak, aby došlo ke snížení fluktuace v organizaci. K tomuto 

návrhu budou použity metody projektového managementu, konkrétně bude vytvořena 

zakládací (identifikační) listina, logický rámec, WBS, RACI matice odpovědnosti. Budou 

zanalyzovaná rizika, která hrozí projektu a zároveň bude navrženo řešení na jejich 

eliminaci. Poté bude následovat časová analýza, ve které dojde ke zpracování Ganttova 

diagramu. V poslední části bude vytvořen rozpočet projektu a ukončovací listina. 

Nakonec bude popsán přínos vytvořeného návrhu řešení pro společnost. 
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1 Teoretická východiska práce 

V této části bakalářské práce budou popsány pojmy týkající se projektového 

managementu dle základní odborné literatury. Znalost těchto pojmů je nutná pro následné 

vypracování celé práce. 

 

1.1 Projektové řízení 

    

Samotné projektové řízení je považováno za poměrně mladý obor, o jehož začátku se 

začíná mluvit až někdy po 2. světové válce. Ale už v dávné minulosti probíhaly akce, 

které bychom s čistým svědomím mohli nazvat jako projekt. Jednalo se například o různé 

starověké stavby, mezi které můžeme zařadit třeba stavby pyramid v Egyptě. 

,,Samozřejmě i v těch dobách se začaly vyvíjet různé metody, postupy a techniky ke 

zvládání mimořádných, rozsáhlých a organizačně náročných akcí.“ (1) 

Můžeme jej popsat jako soubor postupů, pravidel, nástrojů a metod, které pomáhají 

k tomu, aby bylo dosaženo požadovaných výsledků v tom správném čase, pro správného 

zákazníka a to vše s omezenými zdroji. (2) 

 

1.2 Projekt 

 

Nejdůležitějším pojmem projektového řízení je samostatný projekt. Existuje mnoho 

definicí, jak by se dal projekt popsat, ale podle profesora Kerznera zní: ,, Projekt je 

jakýkoliv jedinečný sled aktivit a úkolů, který má: dán specifický cíl, jenž má být jeho 

realizací splněn; definováno datum začátku a konce uskutečnění; stanoven rámec pro 

čerpání zdrojů potřebných pro jeho realizaci.“ (3) 
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1.2.1 Trojimperativ 

 

S projektem spolu úzce souvisí 3 základní pojmy, a to čas, cíl a náklady. Těmito třemi 

atributy je projekt omezen a dohromady tvoří tzv. trojimperativ projektového řízení.  

Trojimperativ je tvořen třemi základnami (atributy), které určují prostor, ve kterém 

vzniká cíl projektu.  

Základem ideálního projektu je vyváženost těchto tří atributů, které jsou na sebe 

vzájemně navázány. Jestliže dojde ke změně jednoho z atributů, pak to automaticky musí 

ovlivnit i jede ze bývajících dvou atributů (popřípadě oba dva).  (4) 

 
                                                                        ČAS 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                            NÁKLADY                             CÍL 

                                                           

                                        Obrázek 1: Trojimperativ projektu (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

1.2.2 Vymezení na základě pěti atributů 

Každý projekt má pět základních atributů, mezi které řadíme: 

• jedinečnost – každý projekt je jiný, nikdy nenarazíme na 2 úplně stejné 

• komplexnost – k dosažení cíle je vždy použita spousta různých metod 

• nejistota – nikdy nevíme, jak daný projekt dopadne, z nejistoty vždy plynou rizika   

                 nebo  příležitosti 

• vymezení – každý projekt je vymezen časem, financemi, lidskými a materiálními  

                    zdroji 
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• projektový tým – tým vzniká v době zahájení projektu a zaniká v době jeho  

                            ukončení. (4) 

1.2.3 Cíle projektu 

 
Podle Ježkové lze projekt definovat jako: ,,Způsob, jakým při daných časových a 

nákladových omezeních zajistit realizaci předem stanovených cílů.“ (5) 

Definování cíle projektu je jedna z klíčových aktivit, díky které je větší pravděpodobnost, 

že bude projekt úspěšný. Dokázat správně cíl definovat je ale velmi obtížná záležitost. 

Důležité je, aby si mezi sebou všechny zainteresované strany rozuměly a došlo k dosažení 

výsledku, který je požadovaný a kvůli kterému je projekt tvořen. Při formulování cíle je 

vždy nutné brát v potaz strategii dané organizace, jež je definována misí, vizí a programy, 

ale také potřebami zainteresovaných stran.  

Mise vyjadřuje základní hodnoty, význam a důvody bytí organizace. Vize vyjadřuje 

ambice organizace. Programy představují projekty a změny, které byly spuštěny za 

účelem dosažení cíle. (1) (5) 

Pomůckou ke správnému definování cíle je technika SMART. 

S = specific, cíle mají být specifikované a konkrétní 

M = measurable, cíle jsou opatřeny měřitelnými parametry, díky kterým lze určit, zda 

bylo dosaženo cíle 

A = assignable, cíle mají být přidělitelné jedinému subjektu s odpovědností a autoritou 

k výkonu rozhodnutí 

R = realistic, cíle mají být dosažitelné s použitím disponibilních zdrojů a realistické 

T = timed, cíle mají být časově ohraničené (3) 

 

1.3 Zainteresované strany 

 
Jako zainteresovanou stranu označujeme každého, kdo je nějakým způsobem zapojen či 

ovlivněn projektem. Může se jednat o jednotlivce či skupinu, ti můžou být projektem 

ovlivnění přímo, nepřímo, pozitivně, negativně, záměrně nebo nezáměrně. (6) 
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Manažer projektu by měl identifikovat zájmy všech zainteresovaných stran a dokázat jim 

přiřadit pořadí podle důležitosti jejich vztahu k projektu. Pro efektivnější řízení 

zainteresovaných stran mezi nimi manažer projektu vytvoří sítě, ať už formální nebo 

neformální, vnitřní nebo vnější. (1) 

Podle jednotlivých rolí v projektu se zainteresované strany dělí na: 

• zadavatel projektu –ten, kdo chce daný projekt zrealizovat nebo docílit nějaké  

                                 změny 

• zákazník projektu – budoucí uživatel výsledného produktu daného projektu 

• sponzor projektu – má rozhodovací pravomoci a zájem na výsledcích projektu,  

                                           kterého se přímo neúčastní 

• realizátor projektu – hájí zájmy všech zhotovitelů projektu 

• investor projektu – obhajuje zájmy vlastníků finančních či jiných zdrojů 

• dotčené strany – strany, které nejsou přímo zahrnuty do výše zmíněných kategorií,  

                           ale i přes to je projekt nějakým způsobem ovlivňuje. (1) (3) 

1.4 Matice odpovědnosti 

 
Matice se využívá pro přiřazení odpovědnosti jednotlivých členů týmu v projektu. 

,,Přesně vymezuje kompetence stanovených odpovědných osob ve vztahu ke všem prvkům 

WBS.“ 

Existuje mnoho způsobů, jak takovou matici sestavit, jednou z nejpoužívanějších je 

RACI matice. (1) (7) 

R = responsible, kdo je odpovědný za vykonání svěřeného úkolu 

A = accountable, kdo je odpovědný za celý úkol, je odpovědný za to, co je vykonáno 

C = consulted, s kým mám být daný úkol konzultován 

I = informed, kdo má být informován o průběhu úkolu. (7)  

 
Celkovou odpovědnost (A=accountable) by měla mít pouze jedna osoba, odpovědných 

lidí (R=responsible) by mělo bít přiměřeně k danému projektu. Matice RACI by se dala 

popsat jako jednoduchá forma matice odpovědnosti. (7) 

 



 17 

1.5 Životní fáze projektu 

 
Projekt se dá z časového hlediska vyjádřit jako skupina po sobě jdoucích fází, které 

představují průběh vývoje projektu. Jednotlivé fáze pak tvoří skupinu na sobě závislých 

činností.  

Existují tři základní životní fáze, které obsahuje každý projekt bez ohledu na jeho 

zaměření.  

Mezi tyto tři základní fáze projektu patří: 

1. Předprojektová fáze 

2. Projektová fáze 

3. Poprojektová fáze (5) 

 

1.5.1 Předprojektová fáze 

 
Ještě před tím, než začneme se samotným projektem, je potřeba posoudit, jestli je vůbec 

projekt vhodný k realizaci a zda bude přínosný. (1) 

Tato fáze slouží k počátečnímu zanalyzování celého projektu. Důležité je, určit si v této 

fázi, jaký by měl být cíl projektu pokusit se odhadnout, jaké se očekávají předběžné 

náklady či přínosy a zvážit veškerá rizika či nebezpečí, která mohou projekt ohrozit. (8) 

 

Studie příležitosti 

 
Při plánování projektu je potřeba brát v potaz finanční, časové či personální možnosti, 

kterými organizace v současnosti disponuje. Podle těchto možností jsou pro organizaci 

vybrány ty nejpřínosnější cíle. Součástí studie příležitosti bývají zejména analýzy 

SLEPTE či SWOT. V závěru by mělo být jasně uvedeno, zda se projekt pro další 

zpracování doporučuje nebo nedoporučuje. (5) (8) 

 

Studie proveditelnosti 

 
Tato studie je zpracována po studii proveditelnosti, pokud byl tedy projekt schválen. 

Jejím úkolem je najít nejlepší cestu k realizaci projektu, zároveň by mělo dojít 



 18 

k definování obsahu a určení termínu zahájení a ukončení projektu. Ideálním 

zpracováním je, když dojde k výčtu různých variant řešení projektu a poté ke zvolení té 

ideální varianty. (1) (9) 

 
                                        Obrázek 2: Postup v předprojektové fázi (Zdroj: (10)) 

 

Logický rámec 

 
Logický rámec je metoda, která slouží k přehlednému zápisu záměru, očekávání a popisu 

projektu. Je založena na komunikaci se všemi stranami, které jsou do projektu 

zainteresovány, aby došlo ke správnému porozumění, co má být výstupem projektu a také 

jeho průběh. Logický rámec má podobu jednoduché tabulky, která jasně a stručně 

zobrazuje všechna důležitá data o projektu. Často této metodě nebývá věnováno tolik 

pozornosti, přitom je to většinou jeden z prvních dokumentů, kterou hodnotitel projektu 

kontroluje. (10) (11) 

Po přečtení tabulky logického rámce by mělo být jasné proč je daný projekt realizován, 

co je pro to potřeba udělat a jak to budeme dělat. (11) 

 
Tabulka 1: Logický rámec (Zdroj: (1)) 

Záměr Objektivně ověřitelné 

ukazatele 

Zdroje informací  

k ověření (způsob 

ověření) 

Nevyplňuje se 

Cíl Objektivně ověřitelné 

ukazatele 

Zdroje informací 

k ověření (způsob 

ověření) 

Předpoklady a rizika 

Výstupy Objektivně ověřitelné 

ukazatele 

Zdroje informací 

k ověření (způsob 

ověření) 

Předpoklady a rizika 

Klíčové 

činnosti 

Zdroje Časový rámec Předpoklady a rizika 
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Co nebude v projektu řešeno (nepovinné) Předběžné 

podmínky 

 
 
Záměr – V tomto bodě dostaneme odpověď na otázku proč daný projekt realizujeme 

                a  popisujeme přínosy projektu po jeho realizaci. 

Cíl – Odpovídá na otázku čeho chceme dosáhnout a na co se daný projekt zaměřuje.  

         Vždy by se mělo jednat pouze o jeden cíl. 

Výstupy -  Jedná se o činnosti, za které jsou určeny odpovědné osoby a které musí být  

                  splněny, aby mohl být splněn cíl projektu. 

Klíčové činnosti – Vedou k dosahování jednotlivých výstupů. Každá činnost musí mít  

                               přímou vazbu na konkrétní výstup. 

Objektivně ověřitelné ukazatele (OOU) – Tyto ukazatele měří jednotlivé činnosti tak,  

                                                                        aby bylo možné posoudit jejich efektivnost.  

                                                                        Definují tedy otázky typu: co, kolik, kde,  

                                                                        kdy, pro koho.  

Způsob ověření – Informace nebo metody, díky kterým můžeme ověřovat průběh  

                               a výsledky projektu. 

Předpoklady a rizika – Mela by být popsána jednotlivá rizika u kterých předpokládáme,  

                                        že nějakým způsobem ovlivní projekt. (11) 

 
 

1.5.2 Projektová fáze 

 
V této fázi dochází k samotnému zahájení projektu, kdy je potřeba jasně definovat 

veškeré atributy, jelikož by se mělo jednat v nejlepším případě o jasně definovaný proces. 

Projektová fáze využívá poznatky a studie z předprojektové fáze. Mezi první činnosti, 

které by měly být v této fázi provedeny, patří především vytvoření pracovního týmu a 

určení projektového manažera, jasné definování cíle či finanční stránku projektu. 

Projektová fáze se nejčastěji člení na zahájení projektu, plánování projektu, realizaci 

projektu a ukončení projektu. (1) (5) 
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Zahájení projektu 

 
K zahájení projektu dochází po doporučení k realizaci v předprojektové fázi. V této fázi 

tedy dochází k definován základních informací a cílů projektu,  vytvoření týmu a 

jmenování manažera projektu. Projektový tým konkrétněji popíše průběh a cíle projektu, 

měl by být jasně určeny milníky a termíny jeho začátku i konce, dojde k sestavení a 

schválení zakládací listiny projektu. (5) (12) 

 
Zakládací (identifikační) listina projektu 

 
Podoba této listiny není nijak jasně definována, ale i přes to je to jeden z nejdůležitějších 

dokumentů zahajovací fáze. ,,Obecně je možno říci, že by dokument měl popisovat 

všechny významné atributy projektu a další důležité informace, které mají zásadní význam 

pro jeho další fáze“ (5) 

 
Plánování projektu 

 
V této fázi je již jmenován tým, je vytvořená zakládací listina projektu i logický rámec. 

Projektový tým má za úkol vytvořit podrobný plán řízení projektu, kde definujeme co 

děláme a jak to budeme dělat. Plánování je soubor nějakých činností, které vedou 

k dosažení cílů projektu a probíhá hlavně v oblasti nákladů, času, technologií nebo 

pracovních zdrojů. 

Výstupem této fáze by mělo být sestavení časového rámce projektu, jeho rozpočtu a 

podrobný popis jednotlivých činností projektu. (5) (12) 

 
WBS 

 
WBS (angl. Work Breakdown Structure) neboli hierarchická struktura prací je proces, 

kdy dochází k rozdělení cíle projektu na jednotlivé menší činnosti, které musí být během 

projektu udělány. Tento proces je většinou tvořen během plánování projektu. Jednotlivé 

pracovní činnosti jsou rozkládány shora dolů až na položky nejnižší úrovně, těmto 

položkám se říká pracovní balíky.  
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Sestavení WBS je třeba věnovat velké množství pozornosti, jelikož je to základ řízení 

rozsahu projektu. Tato struktura je doporučována dělat s celým projektovým týmem 

dohromady, aby nedošlo k tomu, že se na něco zapomene a zároveň je potřeba zjistit, 

jestli všichni členové týmu rozumí tomu, čím se v projektu zaobíráme. Jednotlivým 

členům týmu jsou přiřazovány úlohy podle jejich kompetencí. Uplatňuje se zde také 

pravidlo 100%, které říká, že to co není obsaženo ve WBS, to nebude v projektu 

realizováno. (10) (9) (13)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizace projektu 

 
Po ukončená plánování dochází k zahájení realizace samotného projektu a tedy vytváření 

jeho konečného produktu. Celá realizace by měla probíhat dle předem stanovených 

předpisů.  Celý průběh realizace je potřeba kontrolovat a monitorovat, aby bylo možné 

posoudit, jestli vše probíhá podle plánu, jestli nedošlo k nějakým odchylkám, pokud ano, 

je potřeba upravit plán projektu nebo dokonce vytvořit jeho novou podobu. (5) (12) 

 
 
 
 
 

Obrázek 3: Struktura WBS (Zdroj: (13)) 
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Ukončení projektu 

 
Jakmile došlo k dosažení cíle projektu, tedy k vytvoření nějakého produktu, a k předání 

všech výstupů vlastníkovy projektu, který je s výsledkem spokojen a nemá již žádné 

připomínky, je projekt ukončen. Projektový tým v této fázi zpracuje závěrečnou zprávu, 

ve které jsou shrnuty veškeré informace o průběhu projektu. Zpráva by také měla 

obsahovat doporučení pro budoucí projekty. V této fázi je možné rozpustit projektový 

tým a ukončit veškeré činnosti. (5) (12) 

 

1.5.3 Poprojektová fáze 

 
Projektová fáze slouží k tomu, aby se neopakovaly chyby, které se při realizaci projektu 

provedly a také ke zlepšení kvality projektů budoucích. Projekty jsou analyzovány a 

veškeré poznatky jsou zapsány do souborů k tomu určených, tyto soubory poté slouží 

k jednoduššímu vyhledávání v budoucnu. (5) 

Vyhodnocení povětšinou provádí jiný tým lidí, než který daný projekt realizoval, a to 

z důvodu toho, aby byla zachována nestrannost a nezainteresovanost.  

Některé projekty je možné zanalyzovat až po uplynutí delšího časového úseku, jelikož se 

výsledky dostaví až tehdy. Proto je nutné si toto zhodnocení dopředu naplánovat a zajistit, 

jaký bude způsob tohoto hodnocení. (1) 

 

1.6 Řízení rizik 

Riziko ovlivňuje celý náš život a lze se s ním setkat denně. Největší míra rizika se 

v projektu vyskytuje hned na jeho začátku, kdy ještě není dostatečná znalost prostředí, ve 

kterém bude projekt realizován. (11) 

,,Riziko je nejistý jev nebo stav, který v případě, že nastane, má pozitivní nebo negativní 

dopad na projekt. Hodnota rizika je dána pravděpodobností (P) jeho vzniku a velikostí 

dopadu (D), kde:  

• příležitost - vyjadřuje nejistý jev, který může mít pozitivní vliv na projekt, 

• hrozba – vyjadřuje nejistý jev, který může mít negativní vliv na projekt.“ (11) 
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V každém projektu je potřeba k řízení rizik přistupovat svědomitě, tím je možné docílit i 

zjednodušení realizace projektu. Řízení rizik mí mnoho výhod, a to například: 

• kvalitnější plán projektu, 

• zvýšení pravděpodobnosti dosažení cíle, 

• snížení pravděpodobnosti vzniku problémů, 

• šetření peněz, 

• usnadnění práce na jiných projektech. (11) 

Řízení rizik se skládá ze dvou hlavních činností. První z nich je analýza rizik, kde 

dochází k jejich identifikaci, posouzení a odezvě na jednotlivá rizika. Druhá činnost je 

sledování rizik, zde dochází k podrobnému a neustálému sledování jednotlivých rizik. 

(14) 

 

1.6.1 Analýza rizik 

 
Analýza se zpracovává na začátku projektu, je to totiž první krok, který vede ke snižování 

rizik. Při tomto procesu dochází k samotnému definování všech hrozeb, určení 

pravděpodobnosti jejich uskutečnění a ke stanovení jejich závažnosti. (15) 

 

Identifikace rizik 

 
Ještě před zahájením projektu dochází k tomu, že se snažíme najít veškerá rizika, která 

by se mohla naskytnout a snažíme se je co nejlépe popsat. Je samozřejmé, že není možné 

popsat a najít všechna rizika, ale dochází k výčtu a popisu těch nejdůležitějších, která by 

mohla zásadně ovlivnit projekt. K tomu se nejvíce využívá metoda brainstormingu.  

Spousta organizací má zavedené seznamy s nebezpečími, která se vyskytla v předchozích 

projektech. Seznamy mohou pomoci projektovému týmu k snazšímu nalezení hrozeb pro 

jejich projekt. (14) 
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Posouzení rizik 

 
Cílem je snaha o odhadnutí pravděpodobnosti, že nastane určité riziko a jaký toto riziku 

bude mít nepříznivý dopad na projekt. Hodnota pravděpodobnosti může být 

kvantitativní, tedy pravděpodobnost má číselnou podobu, nebo kvalitativní, kde se 

používá slovní hodnocení hodnoty. (14) 

 

Odezvy na zjištěná rizika 

 
V této fázi dochází ke snaze o snížení celkové hodnoty všech rizik na takovou úroveň, 

aby byla velká pravděpodobnost, že bude projekt zrealizovaný úspěšně. 

Riziko, které má pro projekt nízkou hodnotu je nejvhodnější přijmout a akceptovat ho. 

Naopak pokud má riziko vysokou hodnotu, je vhodné vymyslet opatření, které hodnotu 

rizika sníží. Mezi nejčastější opatření, která se využívají v praxi patří pojištění nepříznivé 

události, zmírnění rizika, nalezením nové události a tím vyloučit riziko, vytvoření rezervy 

nebo plánu B. (14) 

 
 

1.6.2 Sledování rizik 

 
Jednotlivá rizika je třeba neustále pozorovat, jelikož může dojít k řadě událostí, které je 

mohou ovlivnit. Sledování rizik bývá pravidelně zařazeno jako jeden z probíraných bodů 

na týmových poradách. Dalším řešením může být určení vlastníka rizika. Ten má za toto 

riziko zodpovědnost a musí jej neustále sledovat, pokud dojde k nějaké změně, obeznámí 

s ní vedoucího projektu a ten by měl navrhnut další řešení. 

Rizika je potřeba stále sledovat a zkoumat, jelikož může dojít k řadě událostí. Může dojít 

ke změně podmínek, které změní i hodnotu pravděpodobnosti nebo škody u jednoho 

z rizik. Vznik nové nebo významné hrozby je také jeden z častých jevů, proč je potřeba 

rizika sledovat. Hrozba, která byla identifikovaná jako významná může pominout, tím ji 

může projektový tým ze seznamu rizik vyřadit. (14) 
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1.6.3 Metoda RIPRAN 

 
Metoda RIPRAN (RIsk Project ANalysis) se využívá pro analýzu rizik projektu, hlavně 

pro středně velké projekty. V současné době se metoda skládá ze čtyř hlavních kroků: 

1. identifikace nebezpečí projektu 

2. kvantifikace rizik projektu 

3. reakce na rizika projektu 

4. celkové posouzení rizik projektu. (14) 

Metodu RIPRAN není nutné zpracovávat pouze pomocí tabulek, jak je popsáno níže, ale 

lze také využít doporučenou formu, ve které jsou výsledky zachyceny verbálně. (1) 

 
 
Tabulka 2: Verbální tabulka metody RIPRAN (Zdroj  (1)) 

 
NÁZEV RIZIKA:    
 

Hrozba  

Scénář  

Pravděpodobnost 

rizika 

 

Dopad rizika na 

projekt 

 

Hodnota rizika  

Návrhy na 

opatření 

 

Výsledná snížená 

hodnota rizika 

 

 

Identifikace nebezpečí projektu 

 
Cílem tohoto kroku je nalezení hrozeb a scénářů, kdy nám k tomuto nalezení může 

pomoci položit si otázku: Co nepříznivého se může v projektu stát, když…? Tím k hrozbě 
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hledáme scénář. Dá se postupovat i opačným způsobem tím, že k nějakému scénáři 

doplňujeme hrozbu, pokládáme si otázku: Co může být příčinou toho, že v projektu něco 

nastane? 

Důležité je brát v potaz, že hrozba je vždy příčinou scénáře. Hrozbou se rozumí nějaký 

konkrétní projev nebezpečí. Scénář je děj, který nastane, pokud dojde k výskytu nějaké 

hrozby. (16) 

Tabulka 3: První krok metody RIPRAN (Zdroj: (1)) 
 

Pořadové číslo 

rizika 

Hrozba Scénář Poznámka 

1    

 
 

Kvantifikace rizik projektu 

 
V tomto kroku dojde k rozšíření tabulky, která byla vytvořena v prvním kroku. Přidá se 

pravděpodobnost výskytu nějakého scénáře, hodnota jeho dopadu na projekt a výslednou 

hodnotu rizika.. (1)  

 
Tabulka 4: Druhý krok metody RIPRAN (Zdroj: (1)) 
 

Pořadové 

číslo rizika 

Hrozba Scénář Pravděpodobnost Dopad na 

projekt 

Hodnota 

rizika 

1      

 

Hodnota rizika se může uvádět v číselné hodnotě, to se vypočítá jako součin 

pravděpodobnosti scénáře a hodnoty jeho dopadu, nebo hodnotu rizika můžeme uvést 

jako slovní hodnocení. Verbální hodnocení se používá častěji. (16) 

Tabulka 5: Verbální hodnoty pravděpodobnosti (Zdroj: (16)) 

                  VP 

Vysoká pravděpodobnost 

Nad 66% 
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Tabulka 6: Verbální hodnoty nepříznivých dopadů na projekt (Zdroj: (1)) 
 

VD 

Velký nepříznivý dopad 

• Ohrožení cíle projektu 

• Ohrožení koncového termínu 

      projektu 

• Možnost překročení celkového 

            rozpočtu projektu 

• Škoda více než 20% z hodnoty 

rozpočtu projektu 

SD 

Střední nepříznivý dopad 

• Škoda 0,51-19,5% z hodnoty 

rozpočtu projektu 

• Ohrožení termínu, nákladů, 

 resp. Zdrojů některé dílčí  

činnosti, což bude vyžadovat 

mimořádné akční zásahy do 

plánu projektu 

MD 

Malý nepříznivý dopad 

• Škody do 0,5% z celkového 

rozpočtu projektu 

• Dopady vyžadující určité zásahy 

do plánu projektu 

 

Tabulka 7: Verbální hodnoty rizika (Zdroj (1)) 
 

VHR Vysoká hodnota rizika 

SHR Střední hodnota rizika 

NHR Nízká hodnota rizika 

                 SP 

Střední pravděpodobnost 

33-66% 

                 NP 

Nízká pravděpodobnost 

Pod 33% 



 28 

 
Tabulka 8: Verbální tabulka pro přiřazení verbální hodnoty rizika (Zdroj (1)) 

 

 VD 

Velký 

nepříznivý 

dopad 

SD 

Střední 

nepříznivý dopad 

MD 

Malý nepříznivý 

dopad 

VP 

Vysoká 

pravděpodobnost 

VHR 

Vysoká hodnota  

rizika 

VHR 

Vysoká hodnota 

 rizika 

SHR 

Střední hodnota 

rizika 

SP 

Střední 

pravděpodobnost 

VHR 

Vysoká hodnota 

rizika 

SHR 

Střední hodnota 

rizika 

NHR 

Nízká hodnota 

rizika 

NP 

Nízká 

pravděpodobnost 

SHR 

Střední hodnota 

rizika 

NHR 

Nízká hodnota 

rizika 

NHR 

Nízká hodnota 

rizika 

 

Reakce na rizika projektu 

 
V tomto kroku hledá projektový tým opatření, která by vedla ke snížení hodnot 

jednotlivých rizik na takovou úroveň, která by byla akceptovatelná. Opatření se zapisují 

do tabulek. (1) 

 
Celkové posouzení rizik projektu 

 
Projektový tým posoudí celkovou hodnotu rizik a snaží se vyhodnotit, jak moc je projekt 

rizikový a jestli je vhodné dále pokračovat v jeho realizaci bez dalších opatření. (1) 

 

1.7 Časová analýza 

 
Při realizaci projektu je jedna z nejhlavnějších činností popis úkolů, které je potřeba 

zrealizovat, aby byl projekt úspěšný. Jen vymyšlení a popis činností k tomu ale nestačí, 

musí se těmto činnostem také přiřadit časové rozhraní a pořadí, ve kterém budou tyto 
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činnosti realizovány. Časový plán by měl být vždy realistický, je zbytečné dávat 

jednotlivým úkolům a popřípadě celému projektu přehnaně brzké data, jen proto, aby byl 

zadavatel projektu oslněn krátkou dobou trvání. (5) (17) 

 

Jednotlivé činnosti by na sebe měly časové navazovat tak, aby respektovaly například 

různé technologie, normy či závazné postupy firmy. Je tedy nutné, aby byly rozlišeny 

úkoly, které musí probíhat samostatně a jedna po druhé, tomu se říká sériové řazení 

činností, nebo jestli se jedná o úkoly, které je možné provádět souběžně s jinými úkoly, 

to je nazýváno jako paralelní souběh činností. (5) 

 

1.7.1 Milníky projektu 

,,Milník (Mileston) je jasně definovaný jako významná událost na projektu (časový 

okamžik), ve které se měří rozpracovanost produktů. Milník představuje bod kontroly, 

bod přijetí rozhodnutí nebo bod přejímky. Milník má v harmonogramu obvykle nulovou 

délku trvání.“ (5) 

Milník tedy všem členům, kteří jsou zapojeni do projektu, ukazuje bod, kdy má dojít 

k ukončení nějakého úkolu nebo sloužit ke sledování pokroků v projektu. V době 

ukončení a dosažení všech milníků je projekt hotový. Ve firmách se využívá především 

tabulka milníků což je velmi jednoduchý a přehledný dokument. (3) (5) 

Tabulka 9: Tabulka milníků (Zdroj (3)) 
 

NÁZEV MILNÍKU DATUM 

Zahájení projektu 1.9.2020 

Zahajovací schůzka projektového týmu 1.12.2020 

Ukončení Etapy 1 28.2.2021 

Ukončení Etapy 2 30.4.2021 

Předání k testování 15.5.2021 

Akceptační jednání 31.5.2021 

Ukončení projektu 15.6.2021 
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1.7.2 Ganttovy diagramy 

 
V každém projektu je potřeba mít přehled o dílčích činnostech a jejich trvání. K tomu 

poslouží Ganttovy diagramy, které jsou velmi přehledné a jednoduché. V dokumentu 

dochází k rozkladu na jednotlivé činnosti, které jsou řazeny shora dolů podle toho, jak 

jdou v časové posloupnosti za sebou. (5) 

I když jsou Ganttovy diagramy skvělými a jednoduchými pomocníky pro projektové 

řízení, mají i spousty nevýhod. Mezi nevýhody se řadí jejich nepřehlednost v případě, že 

má projekt obrovské množství dílčích úkolů. Pokud je potřeba provést mnoho změn, 

dochází k obtížné aktualizaci, dále například nepomáhá s optimalizací zdrojů. (16) 

 

 

 
                                                           Obrázek 4: Ganttův diagram (Zdroj (3)) 
 
 

 

 

Metoda CPM 

Metoda CPM vyjadřuje délku trvání projektu pomocí délky kritické cesty a zároveň tato 

metoda uvažuje, že doba trvání jednotlivých aktivit v projektu je daná a bez možnosti její 

změny. Kritická cesta znázorňuje nejdelší možnou dobu mezi zahájením a ukončením 

projektu, zároveň znázorňuje nejkratší možný termín dokončení projektu. Z metody 

vyplývá, že každé zpoždění jedné činnosti vyvolá zpoždění činnosti po ní následující. 

Tato metoda se většinou využívá u projektů, kde jde poměrně snadno a přesně určit dobu 

trvání jednotlivých činností. 

Pro zjištění doby trvání činnosti je potřeba vypočítat zejména: 
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• Trvání projektu – vyjádření začátku a konce projektu, z toho vyplyne i doba jeho  

                             trvání 

• Nejdříve možný začátek činnosti ZM – okamžik, ve kterém může nejdříve dojít  

                                                                            k zahájení dané činnosti 

 

• Nejdříve možný konec činnosti KM – okamžik, ve kterém může nejdříve dojít  

                                                                          k ukončení činnosti 

• Nejpozději přípustný začátek činnosti ZP – tento časový okamžik vyjadřuje    

                                                                                  nejpozdější přípustný termín zahájení  

                                                                                  činnosti 

• Nejpozději přípustný konec činnosti KP – tento časový okamžik vyjadřuje  

                                                                    nejpozdější přípustný termín ukončení  

                                                                                činnosti 

• Trvání činnost – doba, po kterou je daná činnost realizována 

• Celková rezerva RC – doba, o kterou lze nejvýše nějakou činnost prodloužit nebo  

                                                 posunout její začátek, aniž by došlo ke změně původní  

                                                 doby trvání celého projektu 

                                               -činnosti, které mají nulovou rezervu, jsou považovány za  

                                                 kritické 

• Volná rezerva RV – doba, o kterou lze nejvýše nějakou činnost prodloužit nebo  

                                             posunout její začátek, aniž by došlo k posunutí začátku  

                                             činnosti na ni navazující. (3) (10) (18) 

 
Metoda PERT 

Tato metoda vyjadřuje dobu trvání jako náhodnou veličinu, která je utvořena na základě 

pravděpodobnosti, neznáme tedy konkrétní délku trvání dané činnosti. Metoda PERT se 

používá zejména u velkých a složitých projektů, aby zjednodušila odhad doby trvání 

jednotlivých činností. Existují tři časové charakteristiky, které je nutné vyjádřit pro 

každou činnost v projektu, a to: 

• Optimistický odhad 𝑎𝑖𝑗 -představuje nejkratší možnou odhadovanou dobu,  
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                                        po kterou může činnost trvat  

• Pesimistický odhad 𝑏𝑖𝑗 – představuje nejdelší možnou odhadovanou dobu,  

                                        po kterou může činnost trvat 

• Modální odhad 𝑚𝑖𝑗 -  představuje nejpravděpodobnější odhadovanou dobu,  

                                    po kterou bude činnost trvat 

Cílem metody PERT je sestavení harmonogramu jednotlivých činností tak, aby došlo 

s vysokou pravděpodobností k dodržení termínu ukončení projektu. (10) (18) 

1.8 Rozpočet projektu 

Nedílnou součástí každého projektu je i určení jeho rozpočtu, který většinou vychází 

z předpokládaného rozsahu využití různých technologií nebo materiálů. Každý projekt 

tedy dostane přiřazený rozpočet, který rozdělí do jednotlivých částí daného projektu. 

Důležité je, aby každý projekt měl i část rezerv, která budou použita při různých 

nepředvídatelných situacích. Rozpočet jako takový je většinou vyjádřen jako peněžní 

nebo pracovní jednotky a můžeme ho rozčlenit jako následující položky: 

• přímé náklady – tyto náklady můžeme jednoznačně přiřadit ke konkrétnímu 

projektu, jedná se například o materiál, práci, licence a poplatky, pojištění, 

pořízení nebo pronájem technologií, 

• nepřímé náklady – jsou to náklady, které přímo nesouvisí jen s projektem a tedy 

je není možné nijak ovlivnit, jedná se o daně a odvody, náklady na provoz budov, 

různé osobní náklady, 

• ostatní náklady – výše těchto nákladů je určena pomocí speciálních analýz, patří 

sem manažerská rezerva, provize a bonusy pro obchodníky, různé rezervy. (1) (3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33 

2 Analýza současného stavu 

Tato část bakalářské práce slouží k popsání základních informací organizace, ve které je 

projekt realizován. Budou zde popsány základní informace o firmě, předmět jejího 

podnikání, organizační struktura, základní informace o projektu  a také zde dojde 

k vypracování SLEPT a SWOT analýzy. 

 

2.1 Základní informace o společnosti 

 
Název:                         KOVOKON Popovice s.r.o. 

 
Sídlo:                           Na Záhonech 1072, 686 04 Kunovice 

 
Datum vzniku:           5. 3. 1998 

 
Identifikační číslo:     25520971 

 
Právní forma:            společnost s ručením omezeným 

 

Předmět podnikání:  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3  

                                     živnostenského zákona 

                                     Obráběčství 

                                     Výroba elektřiny 

                                     Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej,  

                                      půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a nákup,  

                                      prodej, půjčování, uschovávání a přeprava střeliva. (19) 

 

KOVOKON Popovice s.r.o. se sídlem v Kunovicích u Uherského Hradiště je firma, 

zabývající se strojírenstvím, specializující se především na kovoobrábění pro nejrůznější 

průmyslová odvětví. Výroba je soustředěna do tří divizí, a to na automobilový průmysl, 

elektrotechnický průmysl a letecký průmysl, dále se firma věnuje obrábění pro CNC 

stroje a také zbrojnímu průmyslu. 
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Cílem KOVOKON Popovice je udržování dobrých vztahů ať už se zaměstnanci, 

firemními partnery či klienty, stejně jako odvádění kvalitní práce a růst společnosti. 

Firmu můžeme považovat za rodinnou, jelikož je vedena již třetí generací rodiny 

Koníčkových. (20) 

 

Historie 

 
Firma KOVOKON Popovice byla založena roku 1990 čtyřmi osobami, první prostory se 

nacházely v malé dílně u rodinného domu v Popovicích u Uherského Hradiště v bývalé 

stolárně. V roce 2003 došlo k přestěhování do současných prostor areálu Leteckých 

závodů, kde se firma rozrůstá do dalších výrobních hal. (20) 

 

2.1.1 Organizační struktura  

  

Na obrázku níže je znázorněna organizační struktura firmy. Momentálně má firma 

KOVOKON Popovice cca 400 zaměstnanců. 

 

 
 

Obrázek 5: Organizační struktura firmy (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2.1.2 Výrobní portfolio 

 
Firma KOVOKON Popovice spadá do oboru strojírenství. Výroba je soustředěna do tří 

hlavních divizí, z nichž každá se zabývá jiným průmyslovým odvětvím. 

Jako první sem patří automobilový průmysl, který je nejvíce se rozvíjejícím odvětvím 

ve společnosti. Vyrábí koncové a spojovací komponenty pro chladící a klimatizační 

jednotky osobních automobilů. Firma díky technologiím dokáže nabídnout hromadnou 

výrobu dílů třískovým obráběním ve statisícových sériích.  

Druhou divizí je elektrotechnický průmysl, kde se specializují na přesné obrábění 

elektromotorů, pohonů a alternátorů pro světové výrobce. ,,Výroba je zajišťována na 

vysoce přesných CNC obráběcích strojích osvědčených výrobců, jako jsou DMG MORI, 

TAJMAC-ZPS, STUDER, EMAG, HAAS, MAKINO a DOOSAN“. Při výrobě jsou 

využívány certifikované systémy řízení jakosti dle ISO 9001, ISO 14000 a OHSAS 

18000.  

Poslední divizí je letecký průmysl, kde firma vyrábí díly do leteckých motorů. Jedná se 

o nejnáročnější oblast, co se výroby týče, jelikož zde musí byt kladen obrovský důraz na 

bezpečnost a zároveň na požadavky na kvalitu i přesnost výrobků. Zde dochází hlavně 

k obrábění těžce obrobitelného materiálu inconel, ale také tvarově složitých dílů 

z hliníku. Divize pro letecký průmysl byla v roce 2010 certifikována dle standartů AS 

9100.  

Ve firmě také dochází k výrobě dílů pro různé CNC stroje, kde se specializují především 

na zakázkovou výrobu. Je kladen důraz na zpracování výhradně kovových materiálů. 

Poměrně mladou součástí firmy je i nástrojárna, ve které se navrhují, vyrábí a testují 

upínací přípravky nebo speciální nástroje. V tomto středisku pracují důkladně proškolení 

zaměstnanci spolu s týmem odborníků. (20) 
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Podíl jednotlivých divizí na tržbách firmy  

 
Nejvýznamněji se na tržbách firmy KOVOKON Popovice podílí elektrotechnický 

průmysl, v roce 2020 to byl podíl až ve výši 75 % z celkových tržeb firmy. Automobilový 

průmysl se na tržbách podílí každoročně v rozmezí 20 %. Letecký průmysl a CNC 

obrábění se na tržbách firmy v posledních letech podílejí zhruba stejný dílem, a to 

v procentuálním rozmezí 2-5 %.  

Pro lepší znázornění vývoje podílu jednotlivých divizí na tržbách firmy KOVOKON 

Popovice jsou níže přiloženy 2 grafy. Jeden z nich ukazuje podíl divizí na tržbách pro rok 

2019 a druhý graf pro rok 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Graf 1: Podíl jednotlivých divizí na tržbách za rok 2019  
                                                                  (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Graf 2: Podíl jednotlivých divizí na tržbách za rok 2020  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2.2 SLEPT ANALÝZA 

Tato analýza zkoumá vnější prostředí podniku, které ho ovlivňuje. SLEPT analýza se 

skládá z 5 faktorů, kdy každé jedno písmeno ze slova SLEPT vyjadřuje jeden faktor. 

Jedná se o sociální, legislativní, ekonomické, politické a technologické faktory. 

Sociální faktory 

Rodinná firma KOVOKON Popovice si zakládá zejména na dobrém jméně, kvalitní práci 

a dobrém vztahu se zaměstnanci. Odběratelé od firmy očekávají kvalitně odvedenou práci 

v předem stanovené časové lhůtě, proto musí přijímat šikovné pracovníky, na které jsou 

kladeny poměrně vysoké nároky.  

 
Legislativní faktory 

Firma KOVOKON Popovice je z hlediska právní formy společnost s ručením omezeným. 

Každá taková společnost se musí řídit zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích. Dále je pak povinna dodržovat zákon o účetnictví, zákoník práce, zákon o 

ochraně osobních údajů. Vzhledem k tomu, že je firma držitelem několik certifikátů, je 

nutno dodržovat i jejich zásady. Jedná se o standard pro systém managementu kvality 

ISO 9001,  environmentální standardy ISO 14000, management bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci OHSAS 18001, standardy managementu kvality v leteckém průmyslu AS 

9100, standardy managementu kvality v automobilovém průmyslu ISO/TS 16949. 

 
Ekonomické faktory 

Mezi pro firmu důležité ekonomické faktory řadíme míru inflace, míru nezaměstnanosti, 

výši HDP nebo průměrnou mzdu na území Zlínského kraje.  

Míra inflace pro duben roku 2021 je ve výši 2,8 %, od začátku roku došlo k jejímu 

mírnému poklesu. Míra nezaměstnanosti pro první čtvrtletí roku 2021 je ve výši 3,3 %, 

zde došlo oproti minulému roku ke zvýšení, a to zejména v důsledku pandemie Covid-

19. V prvním čtvrtletí roku 2021 došlo k meziročnímu poklesu hrubého domácího 

produktu o 2,1 %. Průměrná hrubá mzda se ve Zlínském kraji pohybuje okolo 31 000 Kč. 

(21) 
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Politické faktory 

Politické faktory ovlivňují chod firmy různými zákony, nařízeními, vyhláškami, 

zdaněním, granty či dotacemi. Veškeré organizace proto musí být připraveny rychle 

reagovat na měnící se zákony a požadavky, které jsou na ně stanovovány.  

Technologické faktory 

Co se týče technologického hlediska firmy, každá z hal disponuje výrobními stroji. Firma 

chce strojový park neustále modernizovat, aby mohla být konkurenceschopná, zároveň 

aby docházelo ke zvyšování kvality práce. Proto zařadila do svého strategického rozvoje 

trend Průmysl 4.0.  

 
 

2.3 Projekt adaptace zaměstnanců 

 
Projekt adaptace zaměstnance, který byl ve firmě KOVOKON Popovice zahájen ke dni 

15.2.2021, byl vytvořen na základě několika faktorů, které jsou konkrétně popsány 

v kapitole 2.2.1 Důvod vzniku projektu. Hlavním důvodem vzniku byla vysoká míra 

fluktuace zaměstnanců ve zkušební době a zároveň požadavek na rychlé a kvalitní 

zapracování nových zaměstnanců do pracovního procesu.  

Samotný proces adaptace bude probíhat již od prvního dne nástupu nového zaměstnance, 

kdy dojde k jeho základnímu proškolení a pověřený pracovník, většinou personalistka, 

mu poskytne veškeré základní informace o firmě a o procesu práce, zároveň mu předá 

adaptační plán. První den nástupu je novému zaměstnanci zároveň přidělen garant.  

Garantem bude vybraný pracovník, který bude náležitě proškolen a poučen, co je 

smyslem průběhu celé adaptace nových zaměstnanců. Tento garant má za úkol proškolit 

a zaučit nové zaměstnance, být schopen je kontrolovat při vykonávání pracovních 

povinností, dokázat těmto pracovníků poradit a lépe je začlenit do pracovního kolektivu. 

Zároveň je garant povinen provést hodnocení zaměstnanců na základě vyplnění check-

listu. Po skončení adaptačního procesu u daného zaměstnance vyjádří garant své 

závěrečné hodnocení a stanovisko, jestli je pro prodloužení pracovního procesu u 

zaměstnance nebo nikoliv. 
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Hlavní oblastí adaptace zaměstnance bude průběžné ověřování jeho pracovních 

schopností. K tomuto ověřování bude vytvořen tzv. check-list, což je dokument, který 

obsahuje popis jednotlivých činností, které budou garantem ověřovány v průběhu dvou 

měsíců během zkušební doby jednotlivých zaměstnanců. Pracovník bude hodnocen 

celkem dvakrát, a to jeden měsíc od data nástupu a dva měsíce od data nástupu, toto 

hodnocení bude zároveň hodnocení závěrečné. Každá činnost je ohodnocena buď OK 

(splnil) nebo NOK (nesplnil), celkové hodnocení probíhá na základě součtu OK (splnil), 

kdy každé jedno OK představuje 1 bod.  

Měsíc od nástupu probíhá první průběžné hodnocení, kdy se sčítají získané body a na 

základě součtu je zaměstnanec ohodnocen. Toto hodnocení provádí garant, kterému je 

zároveň na základě získaného hodnocení nového zaměstnance udělena/neudělena 

odměna. O tom, jestli garantovi bude nebo nebude udělena odměna, popřípadě její výše, 

rozhoduje vedoucí pracovník. Stejným způsobem probíhá i hodnocení po dvou měsících 

od data nástupu zaměstnance, toto hodnocení je ale již závěrečné. V závěrečném 

hodnocení dojde k vyjádření k celému procesu adaptace a zároveň dojde k rozhodnutí 

garanta a vedoucího pracovníka, jestli je daný pracovník vhodný k prodloužení 

pracovního poměru.  

 

2.3.1 Důvod vzniku projektu 

 

Projekt Adaptace zaměstnanců ve firmě KOVOKON Popovice vznikl na základě 

několika faktorů, které byly pro firmu negativní. Jedním z faktorů vzniku tohoto projektu 

byla vysoká míra fluktuace, ke které docházelo zejména u zaměstnanců ve zkušební době, 

jelikož po nich bylo ze strany firmy požadováno hned od nástupu poměrně velké 

množství práce, která musela být dobře odvedena. Noví zaměstnanci sice byli před 

zavedením projektu Adaptace zaměstnanců proškolovaní, ale pouze první den jejich 

nástupu, zároveň nebyli pod dohledem žádného garanta a bylo po nich požadováno 

poměrně hodně rychlé zvládnutí všech pracovních povinností.  Další účel vzniku byl pro 

firmu zásadní, jelikož se firma neustále rozrůstá, zakázek je stále více a více, zároveň se 

neustále zkracuje doba jejich dodávek, tak je potřeba, aby firma přijímala  pracovníky, 

kteří se rychle zapracují do pracovního procesu, aby mohli co nejrychleji a nejefektivněji 
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plnit svou práci. To ale bylo při stávajícím procesu zaškolení adaptace ze strany nových 

zaměstnanců často nemožné, a proto docházelo k fluktuaci.  

 
 
 

2.3.2 Cíl projektu 

 

Cílem projektu je pro firmu jednoznačně snížení míry fluktuace. Noví zaměstnanci budou 

zaškoleni natolik, aby neměli problém se zvládnutím požadavků ze strany firmy. Zároveň 

díky projektu dojde k jejich rychlejšímu a efektivnějšímu zapracování, aby pro ně bylo 

plnění pracovních povinností co nejsnazší. Firma by si i díky projektu Adaptace 

zaměstnanců ráda prosadila dobré jméno.  

 

2.3.3 SWOT analýza projektu 

 

Silné stránky projektu 

 
Díky hodnocení zaměstnance v průběhu 2 měsíců ve zkušební době pomocí check-listu 

firma analyzuje jejich pracovní výkonnost a schopnost, na základě tohoto zjištění si firma 

vybere, kterého zaměstnance příjme a kterého ne. Zároveň dojde k náboru kvalitněji 

zaučených zaměstnanců, kdy dojde k jejich rychlému zapracování do pracovního procesu 

díky garantovi, který má tento proces zaštiťuje. Firma KOVOKON Popovice pro účely 

projektu adaptace zaměstnance vytvořila tzv. check-list, který obsahuje veškeré činnosti, 

které musí nový zaměstnanec umět, jejich bodové ohodnocení, důležitost a hodnocení 

garanta. Na základě informací z check-listu má firma a všichni zainteresovaní pracovníci 

přehled, jak adaptace jednotlivých zaměstnanců probíhá. Garant, který je za celý proces 

zaškolení nového zaměstnance zodpovědný, je za tuto práci finančně ohodnocen. 

 

Slabé stránky 

 
Nové pracovníky bude zaučovat a hodnotit vybraný zaměstnanec firmy neboli garant, 

jehož výkon práce se tím sníží, proto dojde ke zmenšení objemu výroby. Nevýhodou je i 

to, že celý projekt adaptace je ve firmě nově zavedený, proto je v současné době pouze 
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jeden garant na všechny nově přijaté zaměstnance, který na ně nemusí mít dostatek času, 

ne vždy bude moci pomoct nebo poradit každému z nich.  

 
Příležitosti 

 
Pro firmu KOVOKON Popovice může být jednou z nejdůležitějších příležitostí tohoto 

projektu to, že díky procesu adaptace bude disponovat větším množstvím kvalitně 

zaučených pracovníků, tím vzroste objem výroby a firma tak bude moci přijímat více 

zakázek . Zároveň by se díky zavedení adaptačního procesu měla snížit fluktuace, která 

byla ve firmě před zavedením projektu poměrně vysoká. Jako příležitost může být bráno 

i prosazení dobrého jména u zaměstnanců a zároveň zvýšení povědomí o firmě 

KOVOKON Popovice ve Zlínském kraji.  

 
Hrozby 

 

Mezi hrozby projektu může být zařazen odchod garanta. Tento garant je zaškolený pro 

tuto pozici a už má zavedené určité postupy adaptace, po jeho odchodu by nějaký čas 

trvalo, než by se vybral a zaškolil garant nový. Největší hrozbou dnešní doby pro 

jakýkoliv projekt je i pandemie Covid-19. Kvůli pandemii může dojít k onemocnění 

nových zaměstnanců, stávajících zaměstnanců, může dojít ke snížení objemu zakázek. 

Spousta lidí má z pandemie strach natolik, že se nechtějí vystavovat riziku a raději ze 

strachu o své zdraví nechtějí pracovat ve velkých firmách, kde se během pracovní doby 

potkají ve výrobní hale s mnoha dalšími zaměstnanci.  
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Tabulka 10: SWOT analýza projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

• Příjem vhodných zaměstnanců 

• Check-list 

• Dohled nad zaměstnanci 

• Finanční ohodnocení garanta 

• Výpadek práce garanta 

• Jeden garant na mnoho 

 zaměstnanců 

 

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

• Větší množství zákazníků 

• Zmírnění fluktuace 

• Prosazení dobrého jména u 

 zaměstnanců 

• Větší povědomí o firmě 

• Odchod garanta 

• Pandemie Covid-19 

 

 

 

Tato SWOT analýza vychází z interních dokumentů firmy a hlavně ze společných 

schůzek s některými pracovníky firmy KOVOKON Popovice. 
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3 Návrh řešení a přínos návrhu řešení 

V této části bakalářské práce budou aplikovány metody projektového řízení na samotný 

projekt adaptace nových zaměstnanců ve firmě KOVOKON Popovice.  Budou využité 

základní dokumenty projektového managementu, které slouží k lepší přehlednosti. 

 

3.1 Zakládací (identifikační) listina projektu 

 
Zakládací listina, která může být označena také jako identifikační, je základní dokument, 

který by měl být vypracován u každého projektu. Slouží především ke stručnému 

přehledu o daném projektu, obsahuje například cíl projektu, jeho účel, kdo je zadavatelem 

projektu a také kdo je členem projektového týmu. Tato jednoduchá šablona se dá využít 

pří každém dalším projektu ve firmě. 

 
Tabulka 11: Zakládací (Identifikační) listina projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 

ZAKLÁDACÍ  LISTINA PROJEKTU 

Název projektu Adaptace zaměstnanců 

Cíl projektu 

 

Snížení míry fluktuace zaměstnanců 

  

Plánovaný termín zahájení 15.2.2021 

Plánovaný termín ukončení 18.2.2022 

Zadavatel projektu KOVOKON Popovice s.r.o. 
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Projektový tým 

 

Personalistka 

Garant 

Mistr 

Ředitel pro oblast výroby 

 

 

 

3.1.1 Hlavní milníky projektu 

 
V tabulce níže jsou zaznamenány hlavní milníky projektu, kterých je potřeba ve 

stanoveném čase dosáhnout, aby byla zvýšena úspěšnost celého projektu.  

Díky milníkům se mohou zainteresované osoby jednoduše orientovat o průběhu celého 

projektu. Zároveň díky své jednoduchosti poslouží i osobám, které nejsou nijak do 

projektu zapojeny. 

 
Tabulka 12: Hlavní milníky projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 

HLAVNÍ MILNÍKY PROJEKTU 

Milník Datum 

Zahájení projektu 15.2.2021 

Sestavení projektového týmu 19.2.2021 

Schválení hotového check-listu 12.3.2021 

Vypracovaný adaptační plán 23.4.2021 

Podpis smlouvy s garantem 30.4.2021 

Zahájení adaptace   1.6.2021 
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Vyhodnocení projektu 17.2.2022 

Ukončení projektu 18.2.2022 

 
 

3.2 Logický rámec 

 
Tato kapitola se věnuje logickému rámci, který znázorňuje ucelené podstatné informace 

o realizovaném projektu.  Jedná se o stručnou tabulku, která znázorňuje  požadavky na 

projekt, jaký je záměr a cíl projektu, jaké budou realizované činnosti v rámci projektu a 

klíčové činnosti, které je potřeba provést, aby bylo možné daný projekt považovat za 

úspěšný. Díky tomu by mělo dojít k eliminaci nepochopení mezi jednotlivými členy týmu 

a firmou KOVOKON Popovice.  
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Tabulka 13: Logický rámec projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 

 

POPIS 

OBJEKTIVNĚ 

OVĚŘITELNÉ 

UKAZATELE 

ZPŮSOB OVĚŘENÍ 
PŘEDPOKLADY A 

RIZIKA 

ZÁMĚR 

1. Zvýšení kvality práce 

2. Zvýšení povědomí o 

firmě 

3. Zmírnění fluktuace 

      zaměstnanců 

4. Rychlejší zapracování 

            zaměstnanců 

 

 

1. Snížení zmetkovitosti 

 alespoň o 20% 

2. Zvýšení počtu zájemců o 

práci o 20% 

3. Alespoň 60% 

zaměstnanců 

z celkového počtu 

přijatých do procesu 

 adaptace zůstane i po 

zkušební době 

4. Odvedená zadaná práce 

      v požadovaném čase 

1. Výkaz zisku a 

 ztrát 

2. Počet 

podepsaných 

smluv 

3. Počet 

prodloužených 

smluv po 

      zkušební době 

4. Interní systém  

X 
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CÍL 

 Zahájení  adaptačního 

 procesu ve firmě  

 

    1.1   Zahájení nejpozději 

v červnu 2021 

    1.2   Příjem alespoň 50 

nových zaměstnanců do 

procesu adaptace 

 

1. Projektová 

dokumentace 

2. Počet 
podepsaných 
smluv 

-Lidé mají zájem o 

stálou práci 

-Noví pracovníci 

 budou učenliví 

VÝSTUPY 

1. Výběr projektového 

týmu 

2. Sestavení check-listu 

3. Vytvoření 

adaptačního plánu 

4. Výběr garanta 

5. Zahájení adaptace 

 

1. Výběr 4 členů 

2. Schválený dokument 

 vedením firmy 

3. Schválený dokument 

vedením firmy 

4. Podpis smlouvy  

5. Přijetí alespoň dvou 

 zaměstnanců do 

             procesu adaptace týdně 

1. Smlouva 

2. Porada týmu a 

projektová 

dokumentace 

3. Porada týmu a 

projektová 

dokumentace 

4. Smlouva 

5. Check-listy, 

adaptační plány, 

      dokumentace 

 -Bude velký zájem o 

  práci 

-Garant je dostatečně    

 proškolený 
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KLÍČOVÉ 

ČINNOSTI 

1.1 Výběr vhodných členů 

       projektového týmu 

1.2 Porada týmu 

2.1 Výběr činností do 

       check-listu 

2.2 Návrh na hodnocení 

      zaměstnanců 

2.3 Návrh na hodnocení 

      garanta 

2.4 Grafický návrh check- 

      listu 

2.5 Schválení  hotového 

       check-listu 

3.1 Návrh obsahu  

      adaptačního plánu 

3.2 Grafické zpracování AP 

3.3 Schválení AP 

4.1 Stanovení požadavků 

       na garanta 

4.2 Výběr garanta 

1.1     4 dny 

1.2     1 den 

2.1     7 dnů 

2.2     3 dny 

2.3     3 dny 

2.4     3 dny 

2.5    1 den 

3.1    5 dnů 

3.2    3 dny 

3.3    1 den 

4.1    1 den 

4.2    3 dny 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1     4 čld 

1.2     1 čld 

2.1     7 čld 

2.2     3 čld 

2.3     3 čld 

2.4     3 čld 

2.5     1 čld 

3.1     5 čld 

3.2     3 čld 

3.3     1 čld 

4.1     1 čld 

4.2     3 čld 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Dostatečně obsáhlý 

  check-list 

-Řádně proškolený 

 garant 

-Dostatečné množství 

  zakázek 

-Včasné dokončení 

 jednotlivých činností 
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4.3 Školení garanta 

4.4 Podpis smlouvy s 

      garantem 

5.1 Zahájení procesu adaptace 

5.2 Vyhodnocení projektu 

5.3 Ukončení projektu 

 
 

4.3    4 dny 

4.4    1 den 

5.1    178 dnů 

5.2    10 dnů 

5.3    1 den 

4.3    4 čld 

4.4    1 čld 

5.1    178 čld 

5.2    10 čld 

5.3    1 čld 
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3.3 Kritéria úspěchu 

 
Při zahájení projektu je jednou z prvních klíčových aktivit sestavení činností, kterých má 

být díky projektu dosaženo. Pomocí brainstormingu byla určena tato kritéria úspěchu, 

kterých má být dosaženo, aby se dal projekt považovat za úspěšný. 

Hlavním cílem je snížení míry fluktuace ve firmě, kdy by mělo dojít ke zmírnění počtu 

zaměstnanců, kteří odcházejí ještě ve zkušební době, zároveň by mělo dojít ke zvýšení 

počtu zaměstnanců, kteří se stanou těmi dlouhodobými. Dílčím cílem je dosažení kvalitně 

zaučených zaměstnanců, kteří budou díky adaptačnímu plánu zaučeni a průběžně 

kontrolováni. Poté by tedy měli být schopni plnit co nejrychleji práci, která je po nich 

požadovaná a to bez zbytečně velké zmetkovitosti. Zároveň by firma chtěla, aby si díky 

procesu adaptace u svých zaměstnanců prosadila dobré jméno. Posledním kritériem je 

zavedení check-listu, který kontroluje průběh adaptace a šikovnost zaměstnanců, takže je 

firma schopna z těchto informací vyvozovat další opatření, která povedou ke snížení 

fluktuace a zajištění co nejlepších podmínek pro práci. 

Níže přiložená tabulka přehledněji zachycuje kritéria úspěchu a jejich očekávaný přínos 

pro firmu KOVOKON Popovice. Kritéria v tabulce níže jsou označována jako tvrdá, 

jelikož jsou objektivně měřitelná. 
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Tabulka 14: Tvrdá kritéria úspěchu projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
 

 

3.4 WBS 

Graficky zpracovaná WBS analýza, díky které se celý projekt rozloží do několika 

podskupin činností, je vhodná pro přehledný výčet činností, které by měly být vykonány 

a také osahuje základní informace o projektu. Pro grafické vytvoření WBS projektu byl 

použit online editor.

KRITÉRIUM ÚSPĚCHU OČEKÁVANÝ PŘÍNOS 

Zmírnění fluktuace -snížení počtu zaměstnanců, kteří odcházejí 

 ještě ve zkušební době 

-kvalitně zaučení zaměstnanci 

-více dlouhodobých zaměstnanců, kteří mají 

 vysokou výkonnost a mají zájem ve firmě 

 zůstat 

Kvalitně zaučení zaměstnanci -snížení zmetkovitosti 

-kvalitně odvedená práce v malém časovém 

  úseku 

-prosazení dobrého jména 

Zavedení check-list do běžného 

provozu 

-kontrola průběhu adaptace 

-kontrola šikovnosti zaměstnanců 

-větší informovanost pro firmu  

-zavedení nových opatření pro zlepšení 

průběhu adaptace  
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 Obrázek 6: WBS projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.5 Matice odpovědnosti 

Matice odpovědnosti, jinak známá také jako RACI matice, je tabulka, která přiděluje 

odpovědnost jednotlivým členům týmu za určitý úkol a zároveň znázorňuje vazby 

jednotlivých členů, kteří jsou do projektu zapojeni. 

 

• R     osoba, která vykonává úkol 

• A     osoba, která je odpovědná za úkol 

• C     osoba, se kterou má být úkol konzultovaný 

• I      osoba, která má být o úkolu informovaná 

 
   Tabulka 15: RACI matice (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 

 

K
O

V
O

K
O

N
 P

o
p
o
v
ic

e 

P
er

so
n
al

is
tk

a
 

G
ar

an
t 

M
is

tr
 

Ř
ed

it
e
l 

p
ro

 o
b
la

st
  

v
ý
ro

b
y

 

Výběr vhodných členů 

projektového týmu 

A, R I  I R 

Porada projektového týmu C, R I  I A, R 

Výběr činností do check-listu R R  R A, R 

Návrh na hodnocení 

zaměstnanců 

C, I R  C A, R 

Návrh na hodnocení garanta C, I C, I   A, R 

Grafické návrh check-listu I A, R   C 

Schválení hotového check-listu R C  I A 

Návrh obsahu adaptačního 

plánu 

I R   A, R 
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Grafické zpracování AP I A, R   C 

Schválení AP R C   A 

Stanovení požadavků na garanta C, I I   A, R 

Výběr vhodného garanta 

 

C, I R  R A, R 

Školení garanta I, C I   A, R 

Podpis smlouvy s garantem I, C A, I, R  I I, R 

Zahájení procesu adaptace  I R I I A, R 

Vyhodnocení procesu  R R C, I C, I A, R 

Ukončení projektu C, I R I I A, R 

 

3.6 Analýza rizik 

 
Pro analýzu rizik projektu bude využita metoda RIPRAN, která se dělí do tří hlavních 

oblastí. Jako první je potřeba identifikace rizik, kdy se snažíme nalézt co nejvíce hrozeb, 

které mohou ovlivnit projekt a stručně vypsat scénář, který v důsledku hrozby nastane. 

Dalším krokem je kvantifikace rizik, kdy určujeme pomocí verbálních tabulkových 

hodnot, které jsem vypsala v teoretické části mé bakalářské práce, pravděpodobnost, 

dopad na projekt a hodnotu rizika. Jako poslední projektový tým vypracuje reakce na 

rizika projektu, kdy se snaží najít řešení, která by zmírnila dopad rizik na projekt. 

 
 

3.6.1 Identifikace rizik 

 
V tabulce níže jsou obsažena veškerá rizika, která mohou mít negativní dopad na projekt 

a zároveň je k nim popsán i scénář, který kvůli nim nastane. 
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   Tabulka 16: Identifikace rizik projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 

POŘADOVÉ 

ČÍSLO 

RIZIKA 

HROZBA SCÉNÁŘ 

1 

Pandemie Covid-19 Lidé budou mít strach z nákazy ve firmě, 

tak radši zvolí pracovní místo ve firmě 

s menším množstvím zaměstnanců. 

 

2 

Odchod garanta Firma bude muset zaškolit nového 

 pracovníka na pozici garanta 

3 

 Malý zájem o práci  

 kvůli konkurenčním 

 firmám v okolí  

Firma nebude mít dostatečné množství 

zájemců o práci, které by zapojila do 

projektu adaptace, tím se celý projekt 

pozastaví. 

4 

Nedostatečné 

prověření 

 kvalifikací nabíraných 

 zaměstnanců 

Zaměstnanci nemají požadované 

kvalifikace, dochází k velké chybovosti a 

proces zaučení není dostatečně dlouhý. 

5 

Rozpad organizačního 

tým 

Bude ohrožen chod celého projektu, bude 

se muset sestavit tým nový. 

6 

Malé množství zakázek Firma nebude mít dostatečné množství 

práce pro všechny zaměstnance a ani 

dostatek finančních prostředků na jejich 

výplaty, proto pozastaví nábor nových 

zaměstnanců. 
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3.6.2 Kvalifikace rizik 

 
Následující tabulka obsahuje pravděpodobnost, že dojde k uskutečnění dané hrozby, 

dopad na projekt, který je stejně jako pravděpodobnost určen odhadem a poslední sloupec 

obsahuje hodnotu rizika, která je určena na základě verbální tabulky pro určení hodnoty 

rizika z teoretické části, konkrétně z kapitoly 1.6.3.  

 
 
    Tabulka 17: Kvantifikace rizik projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
POŘADOVÉ 

ČÍSLO 

RIZIKA 

HROZBA PRAVDĚPODOBNOST DOPAD 

NA 

PROJEKT 

HODNOTA 

RIZIKA 

1 Pandemie 

Covid-19 

VP VD VHR 

2 Odchod 

garanta 

NP SD NHR 

3 Malý zájem o 

práci kvůli  

konkurenčním 

firmám v 

okolí 

NP VD SHR 

4 Nedostatečné 

prověření 

kvalifikací 

nabíraných 

zaměstnanců 

VP SD VHR 

5 Rozpad 

organizačního 

týmu 

NP SD NHR 

6 Malé 

množství 

 zakázek 

NP VD SHR 
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3.6.3 Návrh na opatření rizika 

 

V poslední části metody RIPRAN jsou vypracovány návrhy na opatření ke každému 

riziku tak, aby došlo ke snížení hodnoty každého z nich. Nakonec se určí nová hodnota 

rizika, která by se měla ve většině případů snížit oproti původní hodnotě rizika. 

 
   Tabulka 18: Návrhy na opatření rizik projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 

POŘADOVÉ 

ČÍSLO 

RIZIKA 

HROZBA NÁVRH NA 

OPATŘENÍ 

NOVÁ 

HODNOTA 

RIZIKA 

1 Pandemie Covid-19 Zajištění dodržování 

 hygienických 

opatření ze strany 

 firmy 

Pravidelné testování 

 zaměstnanců 

Poskytnutí respirátorů 

a zajištění desinfekce 

 

SHR 

2 Odchod garanta Zajištění nástupce 

 garanta, který bude 

 zaučen v době, kdy je 

současný garant stále 

ve firmě, který by 

 v případě výpadku 

 stávajícího garant 

 mohl zaskočit či tuto 

práci převzít 

NHR 
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3 Malý zájem o práci 

kvůli konkurenčním  

firmám v okolí 

-Nabídka různých 

benefitů v podobě 5 

 dnů dovolené navíc, 

příspěvek na životní 

 pojištění  

-Snažit se o zvýšení 

 povědomí o firmě 

 v okolí Uherského 

 Hradiště, například 

 více reklamních 

 banerů, reklama 

 v rádiu, více využívat 

sociální sítě 

SHR 

4 Nedostatečné 

prověření kvalifikací 

nabíraných 

zaměstnanců 

Vytvoření ,,testu“ na 

jehož základě budou 

prověřeny zkušenosti 

a znalosti přijímaného 

 zaměstnance 

SHR 

5 Rozpad organizačního 

týmu 

Odměny, bonusy NHR 

6 Malé množství zakázek Firma má neustále 

 tendenci hledat nové 

 zakázky 

NHR 

 

 

3.6.4 Celkové posouzení rizik projektu 

 
Pro tento projekt bylo nalezeno celkem 6 hrozeb, které by mohly ovlivnit jeho průběh a 

úspěšnost.  
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Díky kvalifikaci rizik bylo zjištěno, že dvě hrozby mají pro tento projekt vysokou 

hodnotu. Jde o přetrvávající pandemii Covid-19 a omezení, která jsou Vládou ČR 

zavedena nebo budou zavedena. Vysokou hodnotu rizika představuje také nedostatečné 

prověření kvalifikací přijímaného pracovníka, jelikož se od zjištěných skutečností odvíjí 

i průběh adaptace, a jestliže nový zaměstnanec uvedl, že má nějaké zkušenosti a dané 

činnosti odvádí v určité kvalitě, a pak je v pracovním procesu zjištěno, že pracovník 

uvedené činnosti neovládá, vznikají firmě náklady a celý proces zařazení do pracovního 

procesu se zpomalí. 

V následujícím kroku bylo potřeba přinést návrh na opatření jednotlivých rizik, aby se 

snížil dopad rizika na projekt. Díky opatřením se povedlo dostat hodnoty rizik na střední 

nebo nízkou hodnotu, proto se dá projekt označit jako středně až nízko rizikový.  

 
Projekt se dá doporučit pro realizaci, ale je potřeba, aby se firma KOVOKON Popovice 

na nalezená rizika připravila, v průběhu je neustále sledovala a v případě potřeby zavedla 

některá z doporučených opatření. 

 

3.7 Časová analýza 

  

V této kapitole se budu zabývat časovou analýzou projektu Adaptace zaměstnanců ve 

firmě KOVOKON Popovice. Jednotlivé činnosti budou krátce popsány a bude jim 

přiřazena délka jejich trvání. Pro lepší přehlednost je v kapitole níže zobrazen i Ganttův 

diagram s jednotlivými činnostmi a jejich dobou trvání. 

 
Zahájení projektu 

Samotný projekt byl zahájen 15.2.2021, kdy se ve firmě konala porada. 

 
Výběr vhodných členů projektového týmu 

Na výběr jednotlivých členů projektového týmu byly stanoveny 4 dny. Jednotliví členové 

byli dopředu vytipování firmou KOVOKON Popovice, jedná se o 3 osoby, a to o ředitele 

výroby, personalistku a mistra. Později se k nim do týmu přidá i vybraný garant. 

Projektový tým musí být sestaven do 19.2.2021. 
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Porada členů projektového týmu 

Porada byla naplánovaná na 22.2.2021. Na poradě se sejdou všichni členové 

projektového týmu i s vedením firmy KOVOKON Popovice, aby si představili své 

požadavky na projekt a aby došlo k pochopení cíle, jakého má být dosaženo. 

 
Výběr činností do check-listu 

K tomu, aby mohlo dojít ke kontrole nových zaměstnanců a taky ke kontrole průběhu 

samotné adaptace, je potřeba vytvořit check-list, který obsahuje různé aktivity. 

Projektový tým má za úkol tyto aktivity sestavit tak, aby bylo možné průběh adaptace 

kontrolovat co nejdůkladněji. 

Projektový tým na to bude mít 7 dnů do 3.3.2021. 

 
Výběr způsobu hodnocení zaměstnanců a garanta 

Musí se určit, jak s jednotlivé činnosti v check-listu budou hodnotit. Zároveň je potřeba 

určit, jaké bude hodnocení garanta, v jaké výši, za jakých podmínek. 

Tyto činnosti budou probíhat současně, po dobu 3 dnů. Konečný výběr má být hotový do 

8.3.2021. 

 
Grafické zpracování check-listu 

Personalistka bude mít na starost dát dohromady veškeré činnosti z check-listu, způsob 

ohodnocení zaměstnanců a garanta tak, aby vznikl přehledný dokument, který bude i 

v papírové formě i ve formě tabulky a budou se v něm moct orientovat a přehledně 

získávat všechna potřebná data o průběhu adaptace. 

Časová dotace pro tento úkol jsou 3 dny a má být hotový do 11.3.2021 

 
Schválení hotového check-listu 

Finální verze check-listu, zpracovaná ve všech potřebných formách musí být  

odsouhlasena vedením firmy. Tato činnost musí být hotová do 12.3..2021. 

 
Návrh obsahu adaptačního plánu 

V rámci projektu je potřeba vypracovat plán adaptace. Mělo by se jednat o dokument, 

který bude předáván nově nastupujícím zaměstnancům. Ti by z něj měli pochopit, jak 

celá jejich adaptace bude probíhat, co po nich bude požadováno a jak budou hodnoceni. 
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Na vytvoření návrhu obsahu AP má projektový tým 5 dnů do 19.4.2021. 

 
Grafické zpracování adaptačního plánu 

Touto činností byla pověřena personalistka, která dá dohromady veškeré podklady, dá 

jim ucelenou podobu a vytvoří dokument, který bude používán jak v papírové podobě, 

tak v podobě dokumentu na počítači. 

Časová dotace je stanovena na 3 dny a musí být hotova do 22.4.2021. 

 
Schválení adaptačního plánu 

Hotový a schválený adaptační plán, který bude obsahovat všechny potřebné informace 

spolu s check-listem, je potřeba dokončit do 23.4.2021. Na schválení je stanoven 1 den. 

 
Stanovení požadavků na garanta a výběr garanta 

Aby mohl být zahájen samotný proces adaptace, je potřeba stanovit požadavky na 

garanta. Tento člověk bude mít na starost celý adaptační proces zaměstnance, bude na něj 

dohlížet, hodnotit ho a bude ho také zaškolovat. Garant se stane dalším členem 

projektového týmu. 

Stanovení požadavků by mělo proběhnout během jednoho dne, nejlépe na společném 

meetingu projektového týmu.  

Požadavky musí být stanovené do 14.4.2021, projektový tým na to má 1 den, na samotný 

výběr garanta jsou 3 dny, tento garant musí být vybraný do 16.4.2021. 

 
Proškolení garanta 

Vybraný garant musí být dostatečně proškolen, aby věděl, co přesně bude jeho práce 

obsahovat. Školení bude trvat 4 dny, nejpozději do 23.4.2021. 

 
Podpis smlouvy s garantem 

Mělo by být hotovo do 30.4.2021. 

 
Proces adaptace zaměstnanců 

Začátek samotného procesu adaptace je stanoven na 1.6.2021 a měl by trvat 178 dnů. 

Během této doby budou přijímáni noví zaměstnanci, kteří budou hodnoceni na základě 

check-listu. Konec je předběžně stanoven na 3.2.2022 
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Vyhodnocení procesu 

V této fázi bude projektový tým spolu s vedením firmy řešit průběh adaptace, analyzovat 

získané informace z check-listů, kontrolovat, jestli bylo dosaženo cílů, které byly na 

začátku stanoveny.  

Na hodnocení průběhu projektu je zadáno 10 dnů, s  předpokládaným koncem dne  

17.2.2022. 

 
Ukončení projektu 

Konec projektu je stanoven na 18.2.2022, v této fázi bude rozpuštěn projektový tým. 

 
Tabulka 19: Seznam činností a doba jejich trvání (Zdroj: Vlastní zpracování) 

OZNAČENÍ 

ČINNOSTI 

NÁZEV 

ČINNOSTI 

ZAČÁTEK KONEC TRVÁNÍ 

ČINNOSTI 

PŘEDCHŮDCI 

A Výběr 

vhodných 

členů 

projektového 

týmu 

16.2.2021 19.2.2021 4 dny  

B Porada 

projektového 

týmu 

 

22.2.2021 22.2.2021 1 den A 

C Sestavení 

činností do 

check-listu 

23.2.2021 3.3.2021 7 dnů B 

D Výběr 

způsobu 

hodnocení 

nových 

zaměstnanců 

4.3.2021 8.3.2021 3 dny C 

E Výběr 

způsobu 

ohodnocení  

garanta 

4.3.2021 8.3.2021 3 dny C 
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F Grafické 

zpracování 

check-listu 

9.3.2021 11.3.2021 3 dny C,D,E 

G Schválení 

hotového 

check-listu 

12.3.2021 12.3.2021 1 den F 

H Návrh 

obsahu 

adaptačního 

plánu 

13.4.2021 19.4.2021 5 dnů G 

I Grafické 

zpracování 

AP 

20.4.2021 22.4.2021 3 dny H 

J Schválení 

AP 

23.4.2021 23.4.2021 1 den I 

K Stanovení 

požadavků 

na garanta 

14.4.2021 14.4.2021 1 den B 

L Výběr 

člověka, 

který by byl 

vhodný na 

pozici 

garanta 

14.4.2021 16.4.2021 3 dny K 

M Proškolení 

garanta 

20.4.2021 23.4.2021 4 dny L 

N Podpis 

smlouvy s  

garantem 

30.4.2021 30.4.2021 1 den M 

O Proces 

adaptace 

nových 

zaměstnanců 

1.6.2021 3.2.2022 178 dnů G, J, N 

P Vyhodnocení 

projektu 

4.2.2022 17.2.2022 10 dnů O 
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Q Ukončení 

projektu 

18.2.2022 18.2.2022 1 den P 

 

3.7.1 Ganttův diagram 

 
Pro názorné zobrazení jednotlivých činností na časové ose byl vytvořen Ganttův diagram 

pomocí online editoru. Slouží k přehledu o jednotlivých činnostech, jejich době trvání a 

lze z něj i vyčíst, jak na sebe jednotlivé činnosti navazují a zda některé z nich probíhají 

současně.  

Za pomoci využití online editoru je níže zobrazena kritická cesta projektu. Oblasti, které 

jsou ohraničeny červenou barvou a vede mezi nimi červená čára, jsou činnosti,  které mají 

nulovou rezervu, což znamená, že leží na kritické cestě. Činnosti, které tedy v tomto 

projektu označíme za kritické jsou A, B, C, D, F, G, H, I, J, O, P, Q. Zpoždění každé 

z těchto činností povede ke zpoždění každé následující činnosti a zároveň celého 

projektu, projektový tým by si na jejich dodržení měl dávat pozor. Součtem dob trvání 

činností na kritické cestě dostaneme odhadovanou dobu trvání projektu, v tomto případě 

se jedná o 217 dnů. 
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                                                                                                                               Obrázek 7: Ganttův diagram 1.část (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Obrázek 8: Ganttův diagram 2. část (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.8 Rozpočet projektu 

Tato část se bude věnovat odhadu rozpočtu projektu. Jelikož firma KOVOKON Popovice 

nestanovila pro projekt žádný rozpočet, dojde zde k jeho orientačnímu odhadu. Vzhledem 

k tomu, že některé náklady, jako například mzda, jsou interní informace firmy, nebudou 

uváděny jako konkrétní číslo, ale budou vyjádřeny v procentech. 

Mezi náklady musí být jednoznačně zařazeny mzdy nově přijatých zaměstnanců, a to 

včetně sociálního a zdravotního pojištění. Dále pak odměna garantovi, kterou dostane za 

každého zaměstnance podle předem určených kritérií. Do rozpočtu se projeví i školení 

garanta. Dále sem bude zařazen příspěvek na životní pojištění zaměstnance, reklamní spot 

v rádiu, jeden reklamní banner v okolí Uherského Hradiště. Členům projektového týmu 

se účast na projektu projeví v rámci prémií.  

 
   Tabulka 20: Rozpočet projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

POLOŽKA ČÁSTKA 

Mzdové náklady 94,1 % z X 

Odměna garantovi 3,4 % z X  

Školení garanta 0,1 % z X 

Příspěvek na pojištění 0,7 % z X 

PR firmy 1,2 % z X 

Prémie pro členy projektového týmu 0,5 % z X 

Rozpočet X 
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3.9 Ukončovací listina projektu 

 
Pro jasnější přehled o tom, zda byl projekt úspěšný, jestli bylo dosaženo stanovených cílů 

a další poznatky z průběhu projektu, byl vytvořen návrh ukončovací listiny a jejího 

možného obsahu. Tento dokument může posloužit při dalších realizovaných projektech 

ve firmě KOVOKON Popovice. 

Tabulka níže je pouze návrh pro názornou představu, jak by mohla vypadat po vyplnění. 

 
Tabulka 21: Ukončovací listina (Zdroj: Vlastní zpracování) 

ADAPTACE NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ 

Datum 

ukončení 

18.2.2022 
Zpracoval/a Andrea Bumbálková 

PŘÍNOSY PROJEKTU 

-Zaměstnanci jsou kvalitně zaučení 

-Došlo ke snížení zmetkovitosti  

-Zrychlil se pracovní proces, jelikož jsou zaměstnanci 

dobře zaučeni 

-Bylo přijato 30 nových zaměstnanců po zkušební době 

-Došlo ke zvýšení povědomí o firmě, tím mají lidé větší 

zájem o práci 

 

 

CÍL PROJEKTU 

Zmírnění fluktuace zaměstnanců ve firmě a zrychlení 

zapracování nových zaměstnanců tak, aby byli co 

nejrychleji schopni plnit jejich pracovní povinnosti bez 

vysoké kazivosti 

NÁVRH VÝSLEDKU 

PROJEKTU 

-Bylo přijato 30 nových zaměstnanců po zkušební době 

-Firma může zkracovat doby dodání zakázek a eventuálně 

přijímat nové zakázky, jelikož má díky projektu adaptace 

kvalitně zaučené zaměstnance 

-Došlo ke snížení zmetkovitosti a tím pádem se snížily 

náklady firmy 
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-Díky check-listu má firma lepší přehled o tom, co dělá 

nově přijatým zaměstnancům největší problém, do 

budoucna na tom firma může zapracovat 

NÁVRH NA 

VYHODNOCENÍ 

PROJEKTU 

Projekt se dá považovat za úspěšný, jelikož byl ukončen 

ve stanoveném čase, kvalita práce se zvýšila o x%, došlo 

k podepsání smlouvy po zkušební době u x zaměstnanců 

z y přijatých do adaptačního procesu 

 
 

3.10 Přínosy návrhu  

 
Firma KOVOKON Popovice při předchozích projektech využívala jen minimum metod 

projektového managementu, a to hlavně zakládací listinu a Ganttovy diagramy. V této 

bakalářské práci je tedy možné vidět, že je velmi efektivní, pokud dojde k využití více 

metod, které projektový management nabízí a je to tedy i jeden z hlavních přínosů 

návrhové části mé bakalářské práce.  

Díky návrhu logického rámce, ve kterém došlo k představení cíle projektu, výstupů 

projektu a klíčových aktivit, je možné tento dokument považovat za jeden 

z nejdůležitějších.  

Velkým přínosem je analýza rizik, které by mohly negativně ovlivnit celý průběh 

projektu, proto je potřeba na ně reagovat. S tím souvisí využití metody RIPRAN pro 

posouzení jednotlivých hrozeb, návrhu řešení a hlavně jejich eliminaci. Vypracované 

tabulky mohou být použity i při dalších projektech, které bude firma KOVOKON 

Popovice realizovat. 

V budoucnu může firma KOVOKON Popovice využít veškeré metody, které byly v této 

práci vypracovány a využity, jelikož se jejich použití ukázalo jako efektivní a celý projekt 

se díky nim dá daleko lépe posoudit a analyzovat. Tyto metody mohou vést k vyšší 

efektivnosti a úspěšnosti budoucích projektů. 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo využít nástroje projektového managementu v praxi a 

díky tomu navrhnout řešení vybraného projektu. 

Práce byla rozčleněna do tří hlavních částí. Teoretická část práce popisuje samotný 

projektový management, důležité pojmy a veškeré jeho metody, které byly později 

využity v návrhové části práce. Tato část slouží k tomu, aby kdokoliv, kdo si tuto část 

přečte, dokázal pochopit alespoň základní principy fungování projektového 

managementu.  

V analytické části došlo k popisu firmy KOVOKON Popovice, bylo charakterizováno 

výrobní portfolio podniku, znázorněna organizační struktura. Zároveň je v této části také 

popsán důvod vzniku projektu, představy organizace o jeho průběhu a také očekávané 

cíle, které si firma od projektu slibuje. Součástí této kapitoly je i SLEPT A SWOT 

analýza. 

Nejdůležitější částí práce je návrhová část, ve které byly využity metody a postupy 

projektového managementu na základě teoretické části této práce. Jako první byly 

vytvořeny dva základní dokumenty, které projekt definovaly. Jednalo se o identifikační 

listinu a logický rámec. Tyto dva dokumenty byly základem pro celý projekt, jsou 

výstižné a mají vysokou informační hodnotu. Pro lepší přehlednost a orientaci v projektu 

byla vytvořena i tabulka, která obsahuje hlavní milníky projektu. Na základě setkání 

s personalistkou firmy KOVOKON Popovice byla stanovena základní kritéria úspěchu, 

kterých má být projektem dosaženo. Za pomoci online editoru byla pro projekt 

zpracována i WBS, neboli hierarchická struktura prací.  

Za pomoci metody RIPRAN byla vypracována tabulka, kde jsou přiřazeny odpovědnosti 

k jednotlivým úkolům osobám projektového týmu. Práce s riziky, které projektu hrozily 

a vytvoření návrhů na jejich opatření, přineslo to, že nebude ohrozen chod celého 

projektu. Dále byla vytvořena časová analýza, pro lepší orientaci byl vytvořen ganttův 

diagram.  Závěrem návrhové části bylo zhodnocení návrhů a jejich přínos pro projekt a 

společnost KOVOKON Popovice. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 
 
AP                 adaptační plán 

WBS             work breakdown structure 

Čld                člověkoden 

OOU             objektivně ověřitelné ukazatele 

VZZ              výkaz zisku a ztrát 

UH                Uherské Hradiště 
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