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Abstrakt 

Bakalářská práce se věnuje využití metod síťové analýzy na reálném projektu ve 

společnosti VÚHŽ a.s. Projektem je zavedení technologie PVD + PA CVD pro 

nanášení nanopovlaků, který se skládá z rekonstrukce stávajících prostor a umístění 

povlakovací linky. V bakalářské práci je zpracován časový plán projektu, jeho zdrojová 

a riziková analýza. Práce obsahuje také návrhy na optimalizaci nebo zlepšení. Projekt je 

zpracován v programu Microsoft Project 2010. 

 

Abstract 

The bachelors thesis deals with the application of methods of network analysis on 

the real project in the company VÚHŽ a.s. The content of the project is the installation 

of technology PVD + PA CVD for nanocoating, which consists of the reconstruction of 

the existing facility and placing of the coating line. The work schedule is processed by 

the project, its source and risk analysis. The work contains suggestions for 

optimalization or improvements. The project is processed in Microsoft Project 2010. 
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Projektové řízení, projektový management, CPM, WBS, Microsoft Project 
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Úvod 

Jako téma své bakalářské práce jsem zvolil řízení projektů pomocí síťové analýzy a 

to z toho důvodu, že mě tato oblast při studiu zaujala a chtěl bych se ji věnovat i 

v budoucnu, protože odborníci na projektové řízení jsou žádáni ve všech oborech. 

Bakalářská práce mi pomůže získat zkušenosti v této oblasti, které jsou pro budoucí 

praxi velmi cenné. Data pro zpracování bakalářské práce mi poskytla společnost VÚHŽ 

a.s., ve které jsem vykonával školní praxi. 

Společnost VÚHŽ a.s. je společnost, která je ve svém regionu dobře známá a vyváží 

výrobky do celého světa. Mezi její činnosti patří výroba měřičů hladiny oceli, výroba 

litých profilů a povlakovaných nástrojů a forem. Na trhu se pohybuje již od roku 1948, 

má tak mnohaleté zkušenosti a také zaměstnává spoustu odborníků. 

V mé bakalářské práci se budu věnovat projektu zavedení technologie PVD + PA CVD 

pro nanášení nanopovlaků. Zpracování tohoto projektu mi bylo společností nabídnuto 

v průběhu mé praxe. Toto téma je pro mě zajímavé, protože se zajímám o nové 

technologie a o hutnictví a v budoucnu bych chtěl v tomto oboru pracovat.  
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Vymezení problému a cíle práce 

Cílem práce je návrh projektu zavedení povlakovací linky s použitím nástrojů 

projektového řízení s podporou programu MS Project 2010. Dílčími cíly je také 

zpracování časové, zdrojové, nákladové a rizikové analýzy za pomocí nástrojů 

projektového řízení, zvláště pak Ganttova diagramu, histogramu zdrojů, metody 

RIPRAN a dalších. 

 Projekt je zpracováván pro společnost VÚHŽ a.s., kde by měl poskytnout 

projektovému manažerovi pohled na tento projekt z jiné perspektivy a navrhnout možná 

zlepšení, popřípadě také snížení nákladů na jeho jednotlivé části. 

Jedním z cílů je také poskytnout projektovému manažerovi informace o některých 

metodách projektového řízení, které by mohl využít při řízení dalších projektů a 

seznámit ho se základními funkcemi programu MS Project a s výhodami řízení projektů 

pomocí tohoto programu. 
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1 Teoretická východiska práce 

V teoretické části mé bakalářské práce se věnuji vysvětlení důležitých pojmů z oblasti 

projektového řízení a také metod, které jsem při zpracování práce použil. Na závěr 

uvádím stručný popis počítačových programů, které k řízení projektu využívám. 

1.1 Projekt 

Nejprve je nutné vymezit význam slova projekt. Protože různí autoři uvádějí různé 

výklady, vybral jsem vymezení, které nejlépe odpovídá účelům mé práce. 

„Projekt je možné chápat v nejobecnější podobě jako soubor činností.“ (Jablonský, 

2002, s. 185) 

„Projekt je cílevědomý návrh na uskutečnění určité inovace v daných termínech 

zahájení a ukončení.“ (Němec, 2002, s. 11) 

„Projekt je časové, nákladové a zdrojové omezený proces realizovaný za účelem 

vytvoření definovaných výstupů co do kvality, standardů a požadavků.“ (Doležal et al., 

2012, s. 420) 

Z toho vyplývá, že každý projekt: 

 Je omezen v čase a má stanovený začátek a konec, 

 Má pevně stanovený cíl, 

 Je realizován pouze jednou, 

 Má určité nároky na zdroje (lidské i jiné), které mohou být limitovány, 

 Je soubor technologicky a organizačně souvisejících činností, ohraničen 

v prostoru a čase, který směřuje k vytyčenému cíli (Fiala, 2004). 

Projekt se skládá z určitých činností, které na sebe navazují. 

Při realizaci projektu musí být realizovány všechny činnosti, které projekt tvoří, z nichž 

každá má své charakteristiky: 

 Předpokládanou dobru trvání, 

 Předpokládané náklady na realizaci, 

 Požadavky na technologii, materiál, personální a jiné zajištění, 
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 Výčet činností, které musí být provedeny dříve, než začne její realizace 

(Jablonský, 2002). 

1.1.1 Trojimperativ projektu 

V projektu a při stanovení jeho cíle zacházíme se třemi pojmy – výsledky, časem a 

zdroji – to je tzv. trojimperativ projektového řízení. Tyto tři požadavky je vždy nutno 

vyvážit. 

Tři veličiny trojimperativu jsou mezi sebou provázány. Z toho plyne, že pokud se jedna 

změní a druhá má zůstat stejná, musí se změnit odpovídajícím způsobem třetí. 

Většinou je nutná co nejpřesnější specifikace výsledků, kterých chceme dosáhnout za 

minimálního času a s minimálními nároky na zdroje. 

Provázanost těchto veličin existuje i na úrovni jednotlivých činností projektu. Například 

máme činnost, na které pracuje 7 dělníků 7 dní. Pokud budeme chtít, aby byla činnost 

hotová za 5 dní, musíme buď slevit z požadavků na výstupy, nebo přidat více lidí (tím 

se zvýší náklady), nebo nejčastěji obojí. Nikdy nemůžeme měnit pouze jednu veličinu 

(Doležal et al., 2012). 

                      (Zdroj: Doležal et al., 2012, s. 66) 

 

 

Obr. č. 1 - Trojimperativ 
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1.2 Projektové řízení 

„Řídit projekt znamená dosáhnout cíle, nikoliv splnit každý jednotlivý úkol“ (Dvořák, 

2008, s. 142) 

„Projektový manažer je člověk, který je šťasten, že může dělat věci, o kterých jiní říkají, 

že jsou nemožné. – G. Asley“ (Lacko, 1996, s. 41) 

Často je místo termínu projektové řízení používán termín projektový management. 

Slovo management se do češtiny dá přeložit více způsoby. Může to znamenat vedení, 

správu nebo řízení. 

Podle teorie řízení můžeme management rozdělit na čtyři hlavní manažerské činnosti 

 plánování, 

 organizování, 

 vedení lidí, 

 kontrolování (Němec, 2002). 

Proces řízení projektu začíná v ten okamžik, kdy jsou ukončeny všechny schvalovací 

procesy a plánovací fáze, musí být ukončeno vyjednávání o přidělení všech potřebných 

zdrojů a projektový tým je připraven k zahájení prací. Celý projekt je řízen manažerem 

(popřípadě více manažery), který musí zvládat všechny činnosti, potřené pro 

uskutečnění projektu. Jsou to: 

 obsazování – je nutné vybrat kvalifikované pracovníky vhodné pro daný úkol, 

 delegování – přidělení dozoru a také zodpovědnosti za dílčí činnost projektu, 

 koordinace – zajištění plynulého průběhu projektu a návaznosti všech dílčích 

činností, 

 motivování – vzbuzení zájmu splnit určitý úkol v souladu s hodnotami 

pracovníka, 

 dohled – kontrola průběhu činností a také kvality odvedené práce, 

 školení – rozvíjení kvalifikace a znalostí jedinců pro potřeby projektu, 

 poskytování rad – sdílení znalostí a zkušeností. 

Dalším důležitým úkolem manažera je koordinace komunikačních kanálů, která má pro 

úspěšný průběh projektu fundamentální význam (Svozilová, 2006). 
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1.2.1 Proces řízení projektu 

Projekt má několik fází, které se týkají jeho řízení. Všemi těmito fázemi musí postupně 

projít.  

Iniciace projektu 

Nejdříve je nutno definovat cíl a rozsah prací, které budou v rámci projektu realizovány. 

Definice cílů a obsahu by měla obsahovat seznam všech očekávaných výstupů. Při této 

definici je nutno řídit se pravidlem trojimperativu (Rosenau, 2007). 

Dále je nutno vypracovat logický rámec, myšlenkové mapy a vypracovat studii 

příležitosti a proveditelnosti. 

V rámci logického rámce definujeme nejdříve popis projektu (nebo cíle), určíme 

metriku, která nám bude definovat jeho dosažení. Dále je nutno určit zdroje dat, které 

jsou vztaženy k produktu projektu a projektovým procesům. Nakonec se vyhodnotí 

rizika.  

Myšlenkové mapy obsahují logickou strukturu budoucího plánu projektu. Cílem 

sestavení myšlenkové mapy je podpořit kreativní myšlení při tvorbě plánu a tím 

eliminovat riziko neúspěchu. 

Pomocí studie příležitostí identifikujeme možnosti, zda je projekt vhodné uskutečnit, 

zda má smysl. 

Studie proveditelnosti nám ukáže, jak moc je proveditelnost náročná (časově i 

nákladově). Je to nejdůležitější část předprojektových činností. Na základě této studie se 

většinou rozhodne o provedení nebo neprovedení projektu.  

V iniciační části projektu je také nutno sestavit projektový tým, určit činnosti náklady, 

nutné zdroje a také odpovědnost za jednotlivé části (Sixta a Žižka, 2009). 

Plánování projektu 

V této fázi dochází ke zpracování konkrétního plánu projektu. Je nutné vypracovat: 

 vazby jednotlivých činností, 

 časový plán, 

 zdrojový plán, 
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 nákladový plán (Sixta a Žižka, 2009). 

„Plán je pouhým modelem, kterým se snažíme přiblížit k realitě“ (Sixta a Žižka, 2009, s. 

58) 

Proto je vhodné nepodcenit a ani nepřecenit úlohu plánu. Plán je pro zahájení projektu 

nutný, jinak nemá smysl projekt zahajovat. Vytváříme ho proto, abychom mohli řídit 

realizaci projektu.  Pokud je plán dobře provedený, usnadní nám zahájení realizace i 

rozhodování v průběhu projektu (Sixta a Žižka, 2009). 

Realizace projektu 

Zahájení je dobré dopotvrdit tzv. kick-off meetingem, tj. setkání zainteresovaných stran, 

kde je zrekapitulován plán řízení projektu a jeho harmonogram. Zástupci jednotlivých 

stran jsou navzájem seznámeni a všem je oznámeno, že realizace začíná (Doležal et al., 

2012). 

„Hlavní náplní realizace projektu je tvorba výsledků, které jsou předem odsouhlaseny 

v akceptačních kritériích.“ (Sixta a Žižka, 2009, s. 58) 

Jedná se o tyto aktivity: 

 sledování postupu při realizaci, 

 změny při zjištění odchylek, 

 monitorování rizik projektu. 

Manažer při průběhu a realizaci projektu musí hlavně sledovat průběh realizace a 

porovnávat tento průběh s předpokládaným plánem. Proto jsou nutné pravidelné 

schůzky, hlášení o stavu projektu, které se zaměřuje na prostup prací, čerpání rozpočtu a 

monitorování rizik. 

Při odchýlení od plánu ve kterékoliv rovině trojimperativu je nutno zahájit změnové 

řízení. U každé změny je nutno zjišťovat reakce (pozitivní i negativní) (Sixta a Žižka, 

2009). 

Ukončení projektu 

Součástí této fáze je předání výsledků projektu, akceptace výsledků a sepsání protokolu 

o předání (Sixta a Žižka, 2009). 
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1.3 Logický rámec 

Logický rámec popisuje projekt v linii vize-účel-produkt-činnosti z pohledu čtyř 

základních dimenzí. Vznikne matice o 16 polích, která nám poskytuje ucelený přehled o 

smyslu projektu z pohledu zadavatele. 

Jednotlivé dimenze logického rámce: 

 Popis projektu – popisuje výstup projektu v hierarchii; Je třeba vymezit nejen 

co, ale také proč projekt realizovat, 

 Měřitelná kritéria – skýtá šanci usnadnit si cestu k výsledku; říká kolik čeho je 

potřeba, kolik to bude stát, jak kdy, 

 Zdroje dat – z nich se během průběhu projektu sestavuje projektová 

dokumentace, která by měla mít danou strukturu, 

 Předpoklady/Rizika – mělo by dojít k identifikaci a kvantifikaci rizik (Dvořák, 

2008). 

Logický rámec je možné vždy rozšířit nebo také zredukovat. Vše záleží na potřebách 

daného projektu. 

Tabulka č. 1 - Logický rámec projektu (Zdroj: Dvořák, 2008) 

Popis 
projektu 

Metrika Zdroj dat Riziko 

Vize Jak se pozná dosažení 
vize? 

Odkud se dozvím o naplnění 
cíle? 

Existují 
komplikace? 

Účel Jak se zjistí dosažení 
účelu? 

Odkud se pozná splnění účelu? Existují 
problémy? 

Cíl Co znamená dosažení 
cíle? 

Odkud se zjistí dosažení cíle? Existují omezení? 

Klíčové 
činnosti 

Kdo za ně zodpovídá Odhad rozpočtu Poznámky 

 

1.4 Síťová analýza 

Síťová analýza je soubor modelů a metod, založená na grafickém znázornění složitých 

projektů. Projekty analyzuje z hlediska času, nákladů nebo zdrojů. Je to jedna 

z nejpoužívanějších metod operačního výzkumu. 

Nejdříve několik základních pojmů. 
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 Činnost projektu – časově ucelená transformace předmětů, nástrojů a finančních 

prostředků (hromadně je nazýváme vstupy činnosti) na výsledek činnosti, 

kterým může být výrobek, služba nebo nespotřebované vstupy (hromadně je 

nazýváme výstupy činnosti), 

 Technologické vazby – jsou vyvolány technologickou návazností jednotlivých 

činností na sebe. Mezi vstupy jedné činnosti patří výstupy jiné činnosti 

(zpravidla předchozí), 

 Organizační vazby – vyvolány časovým a prostorovým uspořádáním zdrojů, 

 Síťový graf – je to matematický model projektu. Podle interpretace základních 

prvků (tj. uzlů a hran) se rozlišují dvě skupiny modelů: 

o Hranově definované síťové grafy – modely, kde hrany grafu představují 

činnosti projektu a uzly reprezentují události, 

o Uzlově definované síťové grafy – modely, kdy uzly grafu odpovídají 

činnostem a hrany vyjadřují vazby mezi nimi, 

 Události – začátky a konce jednotlivých činností, 

 Ohodnocení činností – různé ukazatele, podle kterých můžeme provést i 

odpovídající analýzu projektu (např. doba trvání činnosti) (Fiala, 2004). 

1.4.1 Hranově definované grafy 

Orientované hrany grafu představují činnosti a uzly grafu představují události (tj. 

začátky a konce činností). Vstup sítě odpovídá začátku projektu a výstup jeho konci. 

Důležité uzly grafu se nazývají milníky. Ty představují důležitý stav projektu nebo jeho 

části. Síťový graf popisuje vzájemnou návaznost činností. Žádná činnost nesmí začít, 

aniž by všechny předcházející činnosti byly ukončeny. 

Všechny činnosti v hranově definovaných grafech by mely být ohodnoceny. Nejčastěji 

se ohodnocení používá k znázornění délky trvání jednotlivých činností. 

Žádné dvě činnosti nesmí začínat a zároveň končit v jednom uzlu. Proto používáme tzv. 

fiktivní činnosti, které mají délku trvání 0 a zpřehledňují graf (Fiala, 2004).  
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H, 2
F, 0

     

Obr. č. 2 - Ohodnocený síťový graf 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

1.4.2 Metoda CPM 

Metoda CPM (Critical Path Method) neboli metoda kritické cesty řeší časovou analýzu 

projektu. Tato metoda řeší časovou analýzu projektu při deterministické struktuře i 

deterministickém časovém ohodnocení. Tuto metodu tedy můžeme použít u projektů, 

kdy jsme schopni odhadnout dobu trvání jednotlivých činností. Výsledkem je určení 

kritické cesty. Kritická cesta se skládá z činností, které se nesmí opozdit, jinak by byl 

ohrožen průběh celého projektu (Fiala, 2004). 

Základní vzorce pro metodu CPM: 

Nejdříve zavedeme několik zkratek a označení: 

 tij  doba trvání činnosti (i,j), 

 ti
(0)

  termín nejdříve možného začátku činnosti (i,j), 

 tj
(0)

 termín nejdříve možného konce činnosti (i,j), 

 ti
(1)  termín nejpozději přípustného začátku činnosti (i,j), 

 tj
(1)

  termín nejpozději přípustného konce činnosti (i,j), 

 Ti
(0)

  nejdříve možný termín uzlu i, 

 Tj
(1)

  nejpozději přípustný termín uzlu j, 

 TP  plánovaná délka trvání celého projektu (Fiala, 2004). 

Jako vstupní údaje bereme činnosti (i, j) a doby jejich trvání ti,j. Během výpočtu se 

počítají termíny ti
(0)

, tj
(0) 

,ti
(1) ,tj

(1)
 pro všechny činnosti grafu a termíny Ti

(0)
, Tj

(1)
 pro 
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všechny uzly v grafu. Na základě těchto termínů se vypočtou celkové časové rezervy a 

kritická cesta (Fiala, 2004). 

Postup výpočtu má dvě části: Výpočet vpřed a výpočet vzad. 

Výpočet vpřed: 

Nejdříve zvolíme možný termín zahájení projektu, tj začátku činností, které začínají 

v uzlu 1: 

T1
(0)

 = T1
(0)

 = 0.         

Určíme možné konce činností: 

 tj
(0)

 = ti
(0)

 + ti,j.         (1) 

Uzel se může realizovat, když se realizují všechny činnosti do uzlu vstupující. Nejdříve 

možný termín realizace uzlu: 

 Tj
(0)

 = max tj
(0)

.        (2) 

Pro další činnosti se určíme jejich nejdřívější možné začátky takto: 

 Ti
(0)

 = ti
(0)

.         (3) 

Podle vzorců (1), (2), a (3) postupně určíme nejdříve možné termíny všech činností a 

uzlů. Tn
(0)

 udává nejdříve možný termín dokončení celého projektu. 

Výpočet vzad 

Zjistíme nejpozději přípustný konec projektu: 

Tn
(1)

 = tn
(1)

 =Tn
(0)

. 

Hodnotu Tn
(0)

 jsme určili při výpočtu vpřed. 

Nejpozdější přípustné termíny dalších činností a uzlů určíme podle vztahů:  

ti
(1)

 = tj
(1)

 – ti,j,          (4) 

Ti
(1)

 = min ti
(1)

,         (5) 

Tj
(1)

 = Tj
(1)

.          (6) 

Z vypočtených termínů můžeme stanovit celkové časové rezervy RCij pro všechny 

činnosti. 
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RCij = Tj
(1)

 – Ti
(0)

 – tij = tj
(1)

 – ti
(0)

 – tij. 

Hrany s nulovou rezervou tvoří kritickou cestu. Pokud se činnosti na kritické cestě 

opozdí, opozdí se celý projekt (Fiala, 2004). 

1.4.3 Ganttův diagram 

Ganttův diagram znázorňuje sled úkolů a jejich začátky a konce. Úkoly jsou 

organizovány v posloupnosti shora dolů a časová osa je znázorněna horizontální linií. 

V původní podobě měly tyto diagramy nedostatky v chybějícím znázornění závislostí 

mezi úkoly, popřípadě jejich začátkem a koncem.  

V současnosti jsou tyto diagramy pomocí softwarových nástrojů často využívány jako 

efektivní nástroj zobrazení průběhu projektu se všemi vazbami, překryvy a prodlevami 

(Svozilová, 2006). 

1.5 WBS (Hierarchická struktura práce) 

 „Podrobný rozpis prací je hierarchická struktura úseků práce zajišťujících splnění 

stanoveného cíle projektu.“ (Svozilová, 2006) 

Pro přípravu detailního časového, zdrojového a nákladového plánu projektu je nutný 

podrobný rozpis prací, tzv. WBS (Work Breakdown Structure) (Svozilová, 2006). 

1.5.1 Úrovně podrobnosti rozpisu prací 

WBS se dělí na úrovně podrobnosti. U projektů, které jsou součástí širšího programu, se 

většinou objevuje až 6 standardních úrovní podrobnosti členění (Svozilová, 2006). 

Tabulka č. 2 - Úrovně podrobnosti rozpisu prací (Zdroj (upraveno): Svozilová, 2006) 

  Úroveň   

Manažerské úrovně 1 Program 

  1.1              Projekt 

  1.2                         Podprojekt 

Technické úrovně 1.3                                           Úloha 

  1.4                                                      Úkol 

  1.5                                                                Soubor úkonů 
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Hlavním úkolem vytvoření této struktury je usnadnění řízení. Počet úrovní závisí na 

složitosti a rozsahu projektu.  

Manažerské úrovně 

Manažerské úrovně vyplývají ze zadání a členění projektu a většinou je stanoví 

zákazník projektu. Tyto úrovně jsou také hlavním těžištěm řízení projektu a jsou 

předmětem reportingu. V některých podnicích jsou tyto úrovně standardizovány, aby 

bylo řízení projektů jednotné (Svozilová, 2006). 

Technické úrovně 

Technické úrovně jsou výsledkem interní přípravy projektového týmu. V praxi se 

nejčastěji setkáváme pouze s úrovněmi L4 a L5. Tyto úrovně slouží k technickému 

popisu úseků práce a poskytují podklady pro návrh souslednosti jednotlivých úseků, aby 

bylo možno vytvořit odhady pracnosti a také odhady nákladů na vykonanou práci 

(Svozilová, 2006). 

Úkol 

Zadání práce nemusí obsahovat podrobný popis všech dílčích aktů, ale musí být jasně 

specifikováno, co je předmětem a jaký je očekávaný výsledek. Základní principy 

formulace úkolů: 

 Jasně specifikované zadání a výsledek, 

 Určení předpokládané pracnosti, 

 Musí obsahovat časový údaj o tom, kdy mají být provedeny, 

 Musí být určena odpovědnost za jejich provedení, 

 Jsou užity jako základní jednotka řízení projektu (Svozilová, 2006). 

1.5.2 Postup vytvoření rozpisu prací 

 Nejčastěji se používá tzv. dekompozice, rozpad. Postup probíhá od hlavních výstupů a 

výsledků přes dílčí výstupy až k pracovním balíkům na nejnižší úrovni WBS. Vždy 

najdeme všechny prvky dané úrovně a ta dále dekomponujeme na další úroveň. Nejnižší 

úroveň představuje činnosti, které budou prakticky realizovány (Doležal et al., 2012). 
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1.6 Analýza zdrojů 

Při realizaci projektu jsou čerpány zdroje, mezi které patří např. lidské zdroje, suroviny, 

materiály, výrobky, nástroje, výrobní zařízení, finanční prostředky atd. Nejdůležitější 

jsou pracovníci různých profesí, jichž máme v daném čase omezené množství, a proto je 

nutné efektivně tyto pracovníky rozdělit na jednotlivé úkoly. 

Analýza zdrojů obsahuje sumarizaci zdrojů a rozvrhování zdrojů (Fiala, 2004). 

1.6.1 Sumarizace zdrojů 

Jedná se o výpočet časového průběhu čerpání zdrojů pro pevně definované časové 

řešení síťového grafu. Vycházíme z metody CPM. Budeme předpokládat, že každá 

činnost (i, j) vyžaduje během každé časové jednotky své realizace r(i, j) jednotek zdroje. 

Z časového řešení je vidět, že se některé činnosti realizují souběžně. Kumulováním 

nároků na zdroje v každé časové jednotce získáme nároky na zdroje v průběhu celého 

projektu (Fiala, 2004). 

1.6.2 Rozvrhování zdrojů 

Jde o metodu časového řešení síťového grafu. Hledá nejkratší dobu realizace projektu 

při nepřekročení kapacit zdrojů. Kapacity jsou zadány (R) a v každém časovém 

okamžiku musí platit, že: r(t) ≤ R (Fiala, 2004). 

1.6.3 Histogram zdrojů 

K plánování zdrojů je vhodným nástrojem Ganttův diagram v kombinaci s histogramem 

zdrojů. Harmonogram je doplněn o potřebné počty zdrojů, které svisle v každém 

časovém sloupci sečteme. Histogram zdrojů znázorní potřebu zdrojů v každém časovém 

okamžiku.  

V dalším kroku je nutno histogram vyrovnat, aby odpovídal zdrojům, které jsou 

k dispozici. K dosažení tohoto kritéria je nutné posouvat nekritické činnosti tak, aby 

nároky na zdroje odpovídaly zdrojům. Pakliže to není možné, je nutno zvýšit zdroje, 

které jsou k dispozici nebo posunout termín projektu (viz. Obrázek č. 3) (Němec, 2002). 
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(Zdroj: Němec, 2002)    

1.7 Analýza nákladů 

Při přípravě projektu je nutné sestavit plán nákladů a rozpočet nákladů projektu. Je 

možné začít plánováním nákladů a k nim hledat zdroje krytí, ale také můžeme nejdříve 

určit výnosy.  

Analýzu můžeme rozdělit na několik částí. 

1) Odhadování rozpočtu v předprojektové fázi, 

o Zde se provádí hrubý odhad nákladů projektu pomocí analogie s jinými 

projekty nebo také pomocí parametrů, 

2) Sestavení podrobného rozpočtu nákladů ve fázi plánování projektu, 

o Vychází se z ocenění jednotlivých činností (nejnižší úrovně WBS) a poté 

se pokračuje až k nákladům na celý projekt, 

3) Rezervy, 

o Do tvorby rozpočtu se promítají také rizika projektu. Proto je nutno 

vytvořit rezervní fond, který by případná rizika pokryl (Doležal et al., 

2012). 

V průběhu projektu by měl být dodržen původní plán výdajů, ale vždy je nutno provádět 

nějaké změny. Když se odchylky nákladů vyskytnou, je nutno zaznamenat proč 

(Doležal et al., 2012). 

Obr. č. 3 - Histogram zdrojů 
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1.8 Analýza rizik 

V průběhu projektu hrozí řada nebezpečí, která mohou ohrozit úspěch projektu. Proto je 

nutné sledovat nepříznivé vlivy na projekt a připravovat opatření, která sníží ohrožení 

projektu. 

1.8.1 Metoda RIPRAN 

Metoda RIPRAN (Risk Project Analysis) se skládá ze čtyř základních kroků: 

 Identifikace nebezpečí projektu, 

 Kvantifikace rizik projektu, 

 Reakce na rizika projektu, 

 Celkové posouzení rizik projektu (Doležal et al., 2012). 

Identifikace nebezpečí projektu 

V této části je sestaven seznam (viz tabulka č. 3). 

Tabulka č. 3 - První krok metody RIPRAN (Zdroj: Doležal et al., 2012) 

Hrozba Scénář Poznámka 

Výskyt chřipkové epidemie v 
jarním období 

onemocní 30% 
zaměstnanců 

Předpokládáme počasí jako v 
předchozím roce 

 

Text řádku získáme buď tak, že hledáme, co se může stát a projekt ohrozit a potom 

hledáme možné následky. 

Další možností je, že hledáme příčiny nepříznivých následků, které mohou v projektu 

nastat (Doležal et al., 2012). 

Kvantifikace rizik projektu 

Tabulka sestavené v prvním kroku se rozšíří o pravděpodobnost výskytu daného 

scénáře, hodnotu dopadu (většinou finanční) a z nich je vypočítána hodnota rizika (v 

penězích), která se vypočte: 

 Hodnota rizika = pravděpodobnost scénáře x hodnota dopadu 
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Reakce na rizika projektu 

V tomto kroku se sestavují opatření, která sníží hodnotu rizika na akceptovatelnou 

úroveň. Ty se zapíší do sestavované tabulky: 

Tabulka č. 4 - Třetí krok metody RIPRAN (Zdroj: Doležal et al., 2012) 

Hrozba Návrh na 
opatření 

Předpokládané náklady 
 termín realizace opatření 
 odpovědnost 

Nová hodnota sníženého 
rizika 

Výskyt chřipkové 
epidemie v jarním 
období 

očkování 
proti 
chřipce 

20 000 Kč vakcína 
očkování v lednu 
podnikový lékař 

Výjimečná onemocnění 
budou kompenzovány 
přesčasy – nulové riziko 

 

Celkové posouzení rizik projektu 

Posoudí se celková hodnoty rizik a vyhodnotí se, jak vysoce je projekt rizikový. Pokud 

je celková úroveň příliš vysoká, je nutno udělat zvláštní opatření (Doležal et al., 2012). 

 Verbální kvantifikace rizik 

Metoda RIPRAN umožňuje také verbální kvantifikaci rizik, která využívá slovního 

hodnocení. Hodnotu pravděpodobnosti rizika nad 33% můžeme kvantifikovat jako 

vysokou, pod 10% jako nízkou. 10 až 33% je střední hodnota. 

Dále je nutno vyhodnotit, jak velký nepříznivý dopad bude mít riziko na projekt, pokud 

by se realizovalo. Pro přiřazení hodnoty se použije vazební tabulka, která kombinuje 

pravděpodobnost rizika a jeho dopad na projekt (Doležal et al., 2012). 

Tabulka č. 5 - Kvantifikace rizik projektu (Zdroj: Doležal et al., 2012) 

 Velký dopad Střední dopad Malý dopad 

Velká 
pravděpodobnost 

Vysoká hodnota 
rizika 

Vysoká hodnota 
rizika 

Střední hodnota 
rizika 

Střední 
pravděpodobnost 

Vysoká hodnota 
rizika 

Střední hodnota 
rizika 

Nízká hodnota rizika 

Nízká 
pravděpodobnost 

Střední hodnota 
rizika 

Nízká hodnota rizika Nízká hodnota rizika 
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Zachycení rizik textovou formou 

Metoda RIPRAN umožňuje také textovou formu zachycení rizik v následující podobě, 

která je doporučená: 

 Pořadové číslo rizika: 

 Hrozba: 

 Scénář: 

 Pravděpodobnost: 

 Dopad: 

 Hodnota rizika: 

 Návrhy na opatření, zodpovídá, termín, náklady, vlastník rizika: 

 Výsledná snížená hodnota rizika: (Zdroj: Doležal et al., 2012) 

1.9 Softwarová podpora pro řízení projektů 

Pro řízení projektů jsou využívány obecné matematické a statistické nástroje a grafické 

metody a techniky. Jejich použití u složitých a komplexních projektů jsou značně 

náročné. Většina těchto metod bývá základem programů, které mohou pomoci 

manažerovi projektu (Svozilová, 2006). 

Programy pro podporu řízení projektů se dají rozdělit do několika skupin. 

 Programy pro podporu síťové analýzy, plánování a sledování projektu – 

provádějí výpočet kritické cesty, jsou využívány nejčastěji. Např.: MS Project, 

 Programy pro další metody projektového řízení, zejména vyhodnocování stavu 

projektu, analýzu rizik, tvorbu logického rámce, podporu a řízení komunikace, 

 Speciální programy pro podporu specifických projektů v softwarovém, 

automobilovém a jiném průmyslu, 

 Produkty pro řízení projektů v rámci integrovaných informačních systémů 

(Doležal et al., 2012). 

Pří výběru vhodného produktu je nutné vyjít z potřeb a metod projektového 

managementu v podniku: 
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 Strategická analýza: 

o Záměry a cíle společnosti a potřeba programové podpory řízení, 

o Posouzení procesů a jejich úprav, rekapitulace a případný rozvoj metod 

řízení projektů v podniku, 

 Obecné vlastnosti technologie: 

o Rozšiřitelnost funkcí a možnost sledování vývoje technologií, 

o Flexibilita pro rozšiřování objemů dat a možnost spolupráce s dalšími 

programy podnikového informačního systému, 

o Možnosti vzdáleného přístupu, 

o Nároky na údržbu a provozování a úroveň zákaznické podpory, 

o Bezpečnost, 

 Specifické vlastnosti k provozování projektového managementu: 

o Nastavení kalendáře a pracovní doby, 

o Podpora pro řízení pracovních zdrojů včetně optimalizace času, 

o Podpora kontroly a hlídání limitů, 

o Podpora statistických analýz a tvorby reportů, 

o Uživatelské prostředí (Svozilová, 2006). 

Nástroje pro řízení projektů jsou důležité, ale hlavní činitelem je člověk, který musí tyto 

nástroje umět ovládat a také se musí vyznat v metodice, musí mít zkušenosti a 

dostatečnou kvalifikaci. 

1.9.1 Microsoft Project 

Jedním z nejčastěji používaných produktů pro projektové řízení je Microsoft Project. 

Tento program poskytuje jednoduchou správu projektu včetně jeho zdrojů a termínů. 

Umožňuje také sestavovat grafy a různé analýzy, a proto je dostačující pro velké 

množství různých projektů (Svozilová, 2006). 
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2 Analýza problému a současné situace 

V této kapitole se budu věnovat představení společnosti, ve které zpracovávám svou 

bakalářskou práci a dále základnímu zhodnocení projektu pomocí vybraných nástrojů 

síťové analýzy. Zhodnotím časovou náročnost, zdroje, náklady a rizika. Budou zde 

definována základní východiska pro třetí kapitolu, ve které uvedu vlastní návrhy 

k průběhu projektu. 

2.1 Základní informace o společnosti 

Název:    VÚHŽ a.s. 

Sídlo:    Dobrá 240, 735 91 Dobrá u Frýdku-Místku 

Založení:   1.5.1992 

Základní kapitál:  16 816 800 Kč 

 

Základní informace: 

Akciová společnost VÚHŽ vznikla 1. května 1992 kupónovou privatizací ze 

státního podniku Výzkumný ústav hutnictví železa, původně založeného 1. dubna 1948 

tehdejším generálním ředitelstvím Československé hutě pod názvem Ocelářský 

výzkumný ústav se sídlem v Praze. 

Společnost má přes 300 zaměstnanců. Organizační struktura je divizionální. 

Zejména malosériová výroba společnosti VÚHŽ je zaměřena především 

exportním směrem na oblast hutní výroby (odstředivé lití, válcování profilů za tepla) a 

výrobu měřící, regulační a automatizační techniky pro průmysl. Ke svým výrobkům 

společnost poskytuje také záruční a pozáruční servis. 

Výrobní sortiment společnosti: 

 elektromagnetické měřiče hladiny oceli v krystalizátoru kontilití, 

 speciální profily pro výrobu závěsů (pantů) automobilů, 

 odstředivě lité válce pro potravinářský průmysl, zejména mlecí válce, 

 odstředivě lité redukovací válce pro rourovny, 

 sběrací kroužky pro větrné elektrárny, 
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 povlakované nástroje a formy s vysokou životností, 

 další speciální zařízení pro hutě, slévárny a strojírny (VÚHŽ A.S., 2011). 

2.2 Představení projektu 

Projektem pro mou bakalářskou práci je zavedení nové povlakovací linky s technologií 

PVD + PA CVD pro nanášení nanopovlaků. Tato inovace zvýší konkurenceschopnost 

společnosti, protože bude nabízet povlakování při nízkých teplotách, které momentálně 

v regionu nikdo jiný nenabízí. Bude také podaná žádost o dotaci z evropských fondů na 

podporu inovace a konkurenceschopnosti. 

Zaváděné technologie jsou také šetrné k životnímu prostředí. 

Tento projekt je zpracováván z pozice technika investiční výstavby, který je za projekt 

zodpovědný a který jej reálně řídí. Mým úkolem je tedy poskytnout mu relevantní 

informace a podrobnější pohled na celý projekt, a také navrhnout optimální řešení 

některých částí, popřípadě vyhodnotit další možnosti. 

 

Obr. č. 4 - Povlakovací linka Hauzer Flexicoat 

(Zdroj: Hauzer Techno Coating BV, 2013) 
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2.3 Identifikační listina projektu 

Identifikační (zakládací) listina projektu obsahuje definici cílů projektu, a vymezuje 

základní časové a finanční hranice projektu. Mohou v ní také být stanoveny základní 

milníky, projektový manažer a projektový tým, popřípadě i další informace (Doležal et 

al., 2012, s. 279). 

Tabulka č. 6 - Identifikační listina projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název Zavedení technologie PVD + PACVD pro nanášení nanopovlaků 

na části forem, nástroje a strojní díly 

Hlavní cíle projektu Rekonstrukce budovy a zavedení povlakovací linky 

Předpokládané náklady 23 518 000 Kč 

Zhotovil Jan Pawlik 
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2.4 Logický rámec 

Logický rámec je východiskem pro určení jednotlivých činností a také zdrojem pro analýzu rizik, která by mohla ohrozit průběh projektu. 

Tabulka č. 7 – Logický rámec projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Popis 

projektu 

Metrika Ukazatel Zdroj dat Riziko 

Záměr Inovace výrobního postupu Inovované výrobky Užívání linky  

Cíl Zavedení povlakovací linky Linka umístěna a 

naplánovány směny 

Rozpis směn Špatně provedené práce, 

Zpoždění dodavatelů 

Výstupy Návrh 

Stavební práce 

Umístění linky 

Schválení návrhu 

Zrekonstruovaná 

hala 

Linka je na místě 

Podpisy představenstva 

Předání stavební 

společností 

Kontrola v hale 

Zamítnutí návrhu 

Zpoždění prací, nepřízeň počasí, 

nízká kvalita práce, nezískání 

stavebního povolení 

Špatně připravená hala pro 

linku, 

Klíčové 

činnosti 

Příprava projektu 

Schválení 

Potřebná povolení 

Zajištění zdrojů 

Výběr dodavatelů 

Rekonstrukce budovy 

Umístění linky 

Ukončení projektu 

Viz. Časová 

analýza 

Viz. rozpočet viz. Analýza rizik 
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2.5 Hierarchie WBS 

V hierarchii jsou uvedeny tři úrovně WBS. Samotný projekt jsem rozdělil do dvou 

úrovní WBS, které budou pro potřeby tohoto projektu dostatečné a data jsem zadal do 

programu Microsoft Project. Jednotlivé činnosti projektu a jejich rozdělení do úrovní 

WBS jsem konzultoval s projektovým manažerem. 

Tabulka č. 8 – WBS (Zdroj: Vlastní zpracování v programu MS Project) 

Kód WBS Název úkolu 

1 Zavedení povlakovací linky 

1.1    Návrh a schválení projektu 

1.1.1       Vypracování návrhu projektu 

1.1.2       Podat přihlášku do programu INOVACE a projednání 

1.1.3       Projednání v představenstvu a dozorčí radě 

1.1.4       Vyhlášení výběrového řízení a přijímání nabídek 

1.1.5       Vyhodnocení výběrového řízení a podpis smluv 

1.1.6       Vyřízení potřebných stavebních povolení 

1.2    Stavební úpravy stávajících prostor 

1.2.1       Oprava podlahy (1.01, 1.02, 1.03) 

1.2.2       Oprava střešní krytiny a zateplení střechy (1.01, 1.02) 

1.2.3       Vyzdění a zařízení nových kanceláří (1.07, 1.08) 

1.2.4       Osazení vrat do místností (1.01, 1.03) 

1.2.5       Nové rozvody sítí včetně elektro rozvaděče 

1.2.6       Instalace vzduchotechniky, klimatizace a vytápění (1.02, 1.03) 

1.2.7       Úpravy po instalaci výrobních linek a technologie 

1.3    Povlakovací lina + čistící linka 

1.3.1       Dodání povlakovací a čistící linky 

1.3.2       Školení obsluhy 

1.3.3       Montáž povlakovací a čistící linky 

1.3.4       Oživování povlakovací a čistící linky 

1.3.5       Zkušební provoz 

1.3.6       Předání povlakovací a čistící linky 

1.3.7       Nábor dvou nových zaměstnanců 

1.4    Pracoviště pro výrobu částí forem a tvářecích nástrojů 

1.4.1       Výměna oken, oprava svislých stěn, zeteplení 

1.4.2       Instalace otočného jeřábu 

1.5    Ukončení projektu 

1.5.1       Kolaudace a plný provoz 

 



 

34 

 

2.6 Časová analýza projektu 

V následující podkapitole zpracuji časovou analýzu projektu. Východiskem pro tuto 

analýzu je definování časové náročnosti dílčích činností projektu, definování vazeb.  

K činnostem v hierarchii WBS budou přiřazeny údaje o délce jejich trvání a také o 

předcházejících a následujících činnostech. 

Termíny je nutné stanovit předem, kvůli vyjednávání s externími společnostmi, které 

budou dodávat jednotlivé části projektu, například stavební práce a také speciální 

vybavení. Projekt je nutno uskutečnit v co nejkratší době, aby se co nejdříve začala 

investice vracet. Zpoždění může mít za následek také zvýšení nákladů na projekt. 

Všechny potřebné údaje jsem získal od projektového manažera společnosti a uvádím je 

v následující tabulce, která bude klíčová pro vypracování časového plánu projektu. 

Společnost již má zkušenosti s podobnými investicemi, a proto mi mohly být 

poskytnuty údaje, které jsou dostatečně přesné. 

Tabulka č. 9 – Časová analýza (Zdroj: vlastní zpracování) 

Kód Název úkolu Doba trvání Kód předchůdců 

A Vypracování návrhu projektu 90 dny  

B Podat přihlášku do programu INOVACE a 
projednání 

181 dny A 

C Projednání v představenstvu a dozorčí radě 31 dny A 

D Vyhlášení výběrového řízení a přijímání 
nabídek 

45 dny C 

E Vyhodnocení výběrového řízení a podpis smluv 7 dny B, D 

F Vyřízení potřebných stavebních povolení 70 dny E 

G Oprava podlahy (1.01, 1.02, 1.03) 30 dny E, F 

H Oprava střešní krytiny a zateplení střechy 
(1.01, 1.02) 

10 dny E, F 

I Vyzdění a zařízení nových kanceláří (1.07, 1.08) 14 dny G 

J Osazení vrat do místností (1.01, 1.03) 2 dny G 

K Nové rozvody sítí včetně elektro rozvaděče 14 dny I 

L Instalace vzduchotechniky, klimatizace a 
vytápění (1.02, 1.03) 

21 dny G, H, I, J, K 

M Úpravy po instalaci výrobních linek a 
technologie 

2 dny L 

N Dodání povlakovací a čistící linky 22 dny E, L 

O Školení obsluhy 2 dny 1.1.11 

P Montáž povlakovací a čistící linky 14 dny M 

Q Oživování povlakovací a čistící linky 3 dny L, M 

R Zkušební provoz 120 dny Q 

S Předání povlakovací a čistící linky 1 den R, T 
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T Nábor dvou nových zaměstnanců 3 dny Q 

U Výměna oken, oprava svislých stěn, zateplení 2 dny E 

V Instalace otočného jeřábu 2 dny S, U 

X Kolaudace a plný provoz 1 den M, S, V 

2.6.1 Ganttův diagram 

V programu Microsoft Project lze časovou analýzu a kritické činnosti určit pomocí 

Ganttova diagramu. Diagram je sestaven automaticky, stačí v programu zadat délku 

trvání činností a jejich předchůdce, popřípadě následovníky. 

 

Obr. č. 5 – Část Ganttova diagramu 

(Zdroj: Vlastní zpracování v programu MS Project) 

Na obrázku č. 5 uvádím část Ganttova diagramu. Celý digram je uveden v přílohách. 

V Ganttově diagramu jsou červeně vyznačeny činnosti, které jsou kritické, ostatní 

činnosti jsou vyznačeny modře. V diagramu je také možné nastavit typy vazeb a 
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sledovat průběh plnění úkolů. Kdykoli je možné změnit všechny údaje ručně, což je 

velká výhoda, protože v praxi se při projektovém řízení často provádějí změny 

v průběhu projektu. Navíc je možné u jednotlivých činností zjistit rezervy a v případě 

potřeby odložit jejich začátek nebo ho naopak uspíšit. 

2.7 Nákladová analýza projektu 

Finanční analýza je zpracována na základě reálných informací od projektového 

manažera a předpokládaných výdajů na uskutečnění projektu. 

Většina finančních nákladů je na externí společnosti, které pracují na jednotlivých 

částech projektu. Ve výběrových řízeních byla vždy vybrána nejvýhodnější nabídka. I 

vypracování návrhu projektu a také žádosti bylo zadáno externí společnosti, která 

vypracovala návrh tak, aby žádost o dotaci byla schválena. Dotace je ve výši 40% 

nákladů na projekt, což je poměrně vysoké procento a zamítnutí žádosti by mělo na 

projekt vysoký nepříznivý dopad.  

Výhodou tohoto řešení je, že všechny náklady jsou známé předem a je nízká 

pravděpodobnost, že by se během projektu měnily. 

Tabulka č. 10 -  Finanční náklady (Zdroj: Vlastní zpracování v programu MS Project) 

Název úkolu Celkové náklady 

Zavedení povlakovací linky 23 518 000,00 Kč 

   Návrh a schválení projektu 84 000,00 Kč 

      Vypracování návrhu projektu 45 000,00 Kč 

      Podat přihlášku do programu INOVACE a projednání 0,00 Kč 

      Projednání v představenstvu a dozorčí radě 0,00 Kč 

      Vyhlášení výběrového řízení a přijímání nabídek 20 000,00 Kč 

      Vyhodnocení výběrového řízení a podpis smluv 18 000,00 Kč 

      Vyřízení potřebných stavebních povolení 1 000,00 Kč 

   Stavební úpravy stávajících prostor 4 248 000,00 Kč 

      Oprava podlahy (1.01, 1.02, 1.03) 545 000,00 Kč 

      Oprava střešní krytiny a zateplení střechy (1.01, 1.02) 510 000,00 Kč 

      Vyzdění a zařízení nových kanceláří (1.07, 1.08) 280 000,00 Kč 

      Osazení vrat do místností (1.01, 1.03) 250 000,00 Kč 

      Nové rozvody sítí včetně elektro rozvaděče 1 147 000,00 Kč 

      Instalace vzduchotechniky, klimatizace a vytápění (1.02, 1.03) 1 360 000,00 Kč 

      Úpravy po instalaci výrobních linek a technologie 156 000,00 Kč 

   Povlakovací lina + čistící linka 18 567 000,00 Kč 
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      Dodání povlakovací a čistící linky 17 952 000,00 Kč 

      Školení obsluhy 25 000,00 Kč 

      Montáž povlakovací a čistící linky 400 000,00 Kč 

      Oživování povlakovací a čistící linky 120 000,00 Kč 

      Zkušební provoz 70 000,00 Kč 

      Předání povlakovací a čistící linky 0,00 Kč 

      Nábor dvou nových zaměstnanců 0,00 Kč 

   Pracoviště pro výrobu částí forem a tvářecích nástrojů 559 000,00 Kč 

      Výměna oken, oprava svislých stěn, zeteplení 497 000,00 Kč 

      Instalace otočného jeřábu 62 000,00 Kč 

   Ukončení projektu 60 000,00 Kč 

      Kolaudace a plný provoz 60 000,00 Kč 

2.8 Zdrojová analýza projektu 

Na rekonstrukci a na dodání linky se podílejí především zaměstnanci externích 

společností. Zaměstnanci VÚHŽ a.s. nejsou projektem téměř vůbec vytížení a pouze 

provádění pravidelné kontroly. Tento způsob je výhodný pro VÚHŽ a.s. z toho 

hlediska, že nemusí řešit administrativu s najímáním nových zaměstnanců, kteří by byli 

zaměstnáni pouze po dobu jednotlivých fází nebo činností projektu a po ukončení by 

museli být propuštěni. 

2.9 Riziková analýza projektu 

Analýzu rizik jsem konzultoval s projektovým manažerem a následně tyto rizika 

kvantifikoval. 

K hodnocení rizik jsem vybral metodu RIPRAN. Pomocí této metody jdou rizika 

analyzovat velmi dobře, navíc je jednoduchá a přehledná. Dalším důvodem pro volbu 

této metody je to, že byla vytvořena České republice, proto si myslím, že nejlépe 

vyhovuje českým podmínkám. 

Hodnotu některých rizik snižuje také fakt, že projektový manažer má již s podobnými 

projekty zkušenosti, proto bylo možné přesně odhadnout termíny pro časovou analýzu a 

také zapracovat do časového plánu nutné rezervy, které snižují riziko nedodržení 

termínu. 
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Pořadové číslo rizika: 1  

Hrozba: Vada projektové dokumentace. 

Scénář: Projektová dokumentace bude vykazovat vady, následkem toho dojde ke 

zpoždění nebo přerušení realizace projektu. 

Pravděpodobnost: Nízká  

Dopad: Vysoký nepříznivý dopad na plnění projektu 

Hodnota rizika: 10.000,- (mzda týmu řešící návrhy opatření) 

Návrhy na opatření: Kontrola projektové dokumentace v průběhu její zpracování a 

konzultace s odborníky na danou problematiku (interní, externí, dotčené orgány státní 

správy) 

Výsledná snížená hodnota rizika: Nízká hodnota rizika 

Odpovědná osoba: projektový manažer 

Vlastník rizika: VÚHŽ a.s. 

 

Pořadové číslo rizika: 2 

Hrozba: Neschválení projektu představenstvem nebo dozorčí radou společnosti. 

Scénář: Projekt nebude schválen vedením firmy a dozorčí radou (zástupci vlastníka 

společnosti) a bude nutné jeho dopracování nebo bude jeho realizace zrušena. 

Pravděpodobnost: Nízká  

Dopad: Vysoký nepříznivý dopad na plnění projektu 

Hodnota rizika: 20.000,- (mzda týmu řešící návrhy opatření) 

Návrhy na opatření: Kvalitní zpracování zadání projektu a studie proveditelnosti, 

definice přínosů projektu včetně finanční analýzy, která deklaruje rychlou návratnost 

investice. 

Výsledná snížená hodnota rizika: Nízká hodnota rizika 

Odpovědná osoba: projektový manažer 
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Vlastník rizika: VÚHŽ a.s. 

 

Pořadové číslo rizika: 3 

Hrozba: Neposkytnutí dotace z programu INOVACE v požadované výši. 

Scénář: Nebudou splněny podmínky pro poskytnutí státní dotace k projektu. 

Pravděpodobnost: Střední  

Dopad: Střední nepříznivý dopad na plnění projektu 

Hodnota rizika: 10.000,- (mzda týmu řešící návrhy opatření) 

Návrhy na opatření: Kvalitní zpracování projektu, průběžná kontrola plnění 

zadávacích podmínek při realizaci projektu a podmínek pro poskytnutí dotace, jednání 

s bankou o poskytnutí úvěru při neproplacení dotace. 

Výsledná snížená hodnota rizika: Nízká hodnota rizika 

Odpovědná osoba: projektový manažer 

Vlastník rizika: VÚHŽ a.s. 

 

Pořadové číslo rizika: 4 

Hrozba: Nevydání stavebního povolení k realizaci stavby a průtahy s jeho vydáním u 

místně příslušného stavebního úřadu  

Scénář: Místně příslušný stavební úřad nevydá včas pravomocné stavební povolení 

s titulu nedoložení všech potřebních dokladů k jeho vydání. 

Pravděpodobnost: Nízká  

Dopad: Střední nepříznivý dopad na plnění projektu 

Hodnota rizika: 5.000,- (mzda inženýra investic) 

Návrhy na opatření:  Kvalitně vyhotovená projektová dokumentace dle stavebního 

zákona včetně získání všech potřebných vyjádření orgánů státní správy (zdravotní ústav, 

hasičský záchranný sbor, životní prostředí) a  průběžné konzultace s nimi při 

zpracovávání projektové dokumentace. 
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Výsledná snížená hodnota rizika: Nízká hodnota rizika 

Odpovědná osoba: inženýr investic VÚHŽ a.s. 

Vlastník rizika: VÚHŽ a.s. 

 

Pořadové číslo rizika: 5 

Hrozba: Nepříznivé povětrnostní podmínky při realizaci stavebních prací. 

Scénář: Nepříznivé povětrnostní podmínky při realizaci stavebních prací mající za 

následek zpoždění prací a tím zmaření termínu ke splnění projektu. 

Pravděpodobnost: Střední  

Dopad: vysoký nepříznivý dopad na plnění projektu 

Hodnota rizika: 60.000,- (vícepráce řešící návrhy opatření) 

Návrhy na opatření:  Penalizace zhotovitele k nedodržení termínu splnění díla 

ujednaná ve smlouvě o dílo na stavební práce, zpracování harmonogramu realizace 

stavebních prací ve více variantách s ohledem na možné nepříznivé povětrnostní 

podmínky, smluvní akceptace investora se zhotovitelem s vícenáklady, které budou 

oboustranně odsouhlaseny a související s temperováním objektů naftovými 

teplovzdušnými agregáty při mrazech.  

Výsledná snížená hodnota rizika: Střední hodnota rizika 

Odpovědná osoba: stavbyvedoucí zhotovitele stavby 

Vlastník rizika: zhotovitel stavby 

 

Pořadové číslo rizika: 6 

Hrozba: Neočekávané výdaje při rekonstrukci budovy. 

Scénář:  Při rekonstrukci budovy vyjde najevo, že je nutné provést dodatečné práce 

s navýšením rozpočtu (vícepráce). 

Pravděpodobnost: Nízká  

Dopad: Střední nepříznivý dopad na plnění projektu 
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Hodnota rizika:  Střední hodnota rizika  10.000,- (mzda inženýra investic, provádění 

měření a sond ve stávající budově pro zpracování projektové dokumentace) 

Návrhy na opatření: Kvalitní zpracování projektové dokumentace ke stavbě, zejména 

položkového rozpočtu, průběžně kontrolovaná inženýrem investic v průběhu její 

zpracování, při nejasnostech stavu konstrukcí stávající budovy provedení sond a dalších 

potřebných měření. 

Výsledná snížená hodnota rizika: Nízká hodnota rizika 

Odpovědná osoba: inženýr investic 

Vlastník rizika: VÚHŽ a.s. 

 

Pořadové číslo rizika: 7 

Hrozba: Nedojde k povolení navýšení maxima pro odběr elektrické energie 

dodavatelem elektrické energie. 

Scénář: Nebude povoleno významné navýšení spotřeby el. energie potřebné pro provoz 

technologie dodavatelem el.energie. 

Pravděpodobnost: Nízká  

Dopad: Vysoký nepříznivý dopad na plnění projektu 

Hodnota rizika: 5.000,- (mzda týmu řešící návrhy opatření) 

Návrhy na opatření: Včasné jednání o podmínkách navýšení odběru el.energie 

s dodavatelem el.energie. 

Výsledná snížená hodnota rizika: Nízká hodnota rizika 

Odpovědná osoba: vedoucí energetik 

Vlastník rizika: VÚHŽ a.s. 

 

Pořadové číslo rizika: 8 

Hrozba: Dodavatel přiveze technologii, kterou nebude kam uskladnit 
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Scénář: Prostory ještě nebudou hotové a bude dodána technologie, na kterou bude 

muset být vyčleněn speciální skladovací prostor. Hrozí také, že se žádný takový prostor 

nenajde. 

Pravděpodobnost: Střední 

Dopad: Vysoký nepříznivý dopad na projekt 

Hodnota rizika: 10 000 Kč (za skladování technologií) 

Návrhy na opatření: Dobrá komunikace s dodavateli, přesné určení termínů a jejich 

dodržování. 

Výsledná snížená hodnota rizika: Nízká 

Odpovědná osoba: inženýr investic 

Vlastník rizka: VÚHŽ a.s. 
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3 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 

V této kapitole uvádím několik návrhů, které navazují na předchozí analýzy. Tyto 

návrhy jsem projednal s projektovým manažerem, takže jsou reálně proveditelné a také 

využitelné v praxi. Optimalizace se týkají zdrojů, nákladů a také analýzy rizik. 

3.1 Vlastní návrhy k časové analýze 

Dodržování termínů je v projektu zajišťováno pravidelnými schůzkami s dodavateli 

jednotlivých částí. Na těchto schůzkách se zjišťuje, zda průběh projektu pokračuje podle 

plánu nebo hrozí zpoždění. V případě nedodržení termínu lze zavést určitá opatření, 

například přesčasovou práci nebo práci o víkendu. 

Při schůzkách, které probíhají jednou za týden, není ale možné dostatečně efektivně 

kontrolovat průběh projektu a být bezprostředně informován o zpoždění. Lepší 

možností by bylo domluvit s dodavateli jednotlivých částí projektu, hlavně se 

stavebními firmami, aby každý den reportovali a projektový manažer měl přesný 

přehled o tom, v jaké fázi se jednotlivé činnosti právě nacházejí. Při pravidelných 

reportech je také možné okamžitě reagovat na zpoždění a navrhnout opatření. 

Pravidelné reporty pomohou také k lepšímu sledování činností v programu MS Project, 

kam je možné doplňovat aktuální informace a pružně reagovat na změny v projektu 

3.2 Vlastní návrhy k nákladové analýze 

Náklady jsou v projektu nastaveny tak, aby byly co nejnižší. Jejich dalšího snížení by 

ale šlo dosáhnout. Jednou z možností je uskutečnění některých činností vlastními silami. 

Při diskuzi s projektovým manažerem jsem se dozvěděl, že společnost nemá oprávnění 

provádět stavební práce, a proto musí na tyto práce najímat externí společnosti.  

Kdyby se společnost rozhodla toto povolení získat, mohla by ušetřit na těchto 

činnostech přibližně 20% finančních nákladů. To by ale znamenalo zaměstnat několik 

dalších dělníků, kteří by museli být vyučení zedníci. Na jejich práci by ale nebyla 

poskytnuta žádná záruka. Navíc při najmutí pouze pro potřeby tohoto projektu hrozí, že 

daní pracovníci by neměli dostatečné zkušenosti nebo dovednosti a jimi provedené 

práce by bylo nutné dělat znovu, což by vedlo k vysokým časovým i finančním ztrátám. 
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Navíc externí společnosti poskytují na provedenou práci záruku. V daném projektu je na 

stavební práce zjednaná šestiletá záruka, proto si projektový manažer může být jist, že 

stavební práce budou provedeny kvalitně. 

Předchozí řešení by bylo možné realizovat pouze v případě, že by již společnost měla 

stálé zaměstnance – zedníky, kteří by měli zkušenosti již z jiných projektů. V tom 

případě by bylo možné realizovat stavební práce vlastními silami. 

Provádění stavebních prací pomocí externích společností je výhodné také proto, že při 

nedodržení termínu může externí společnost převést na danou zakázku více svých 

zaměstnanců. Při použití vlastních zaměstnanců to není možné. 

Dalšími činnostmi, při kterých je nutné zapojení externích společností, jsou ty, při nichž 

je nutno manipulovat s dodanými technologiemi. Dodavatel linky musí použít vlastní 

zaměstnance, kteří jsou proškoleni ohledně montáže a zapojování linky. Kdyby 

společnost VÚHŽ chtěla realizovat tyto činnosti vlastními silami, pak by ztratila 

veškerou záruku na dodané technologie a navíc by hrozilo riziko, že její zaměstnanci, 

kteří nejsou dostatečně proškoleni, by nenainstalovali linku správně a nefungovala by. 

Navíc by zde bylo poměrně vysoké riziko poškození linky při neodborné manipulaci. 

Při konzultaci s projektovým manažerem jsem zjistil, že vlastními silami je možné 

realizovat pouze 3 činnosti: 1.2.1: Oprava podlahy, 1.2.5: Nové rozvody sítí včetně 

elektro rozvaděče, 1.2.6: Instalace vzduchotechniky, klimatizace a vytápění a 1.4.2: 

Instalace otočného jeřábu. 

Projektový manažer uvedl, že na tyto práce je možné použít maximálně 4 dělníky. 

Použití více dělníků není možné, protože by chyběli jinde. Nároky na dělníky jsou 

uvedeny v tabulce č. 11. 

Tabulka č. 11 – Požadavky na dělníky (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Činnost Počet dělníků 

Oprava podlahy (1.01, 1.02, 1.03) 3 

Nové rozvody sítí včetně elektro rozvaděče 5 

Instalace vzduchotechniky, klimatizace a vytápění (1.02, 1.03) 5 

instalace otočného jeřábu 2 
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3.3 Vlastní návrhy ke zdrojové analýze 

Pro činnosti, které by byly prováděny vlastními silami je nutné zjistit délku trvání. 

Požadavky na zdroje jsem zadal do programu MS Project. Také jsem zadal, že 

k dispozici jsou pouze 4 dělníci. Vedle jednotlivých činností program automaticky začal 

signalizovat, že jsou zdroje přetížené. 

 

Obr. č. 6 - Zobrazení přetížených zdrojů 

(Zdroj: Vlastní zpracování v programu MS Project) 

Z nabízených možností řešení v programu MS Project je zde nutné využít prodoužení 

činnosti – tím se doba trvání projektu prodlouží o 10 dní (8 + 2 dny víkendu). Toto 

prodloužení není kritické a neohrožuje termín projektu. Navíc pouze činnost 1.2.6 je 

kritickou činností, takže její prodloužení bude mít dopad na celý projekt. U činnosti 

1.2.5 se nepromítne prodloužení v takové míře, protože tato činnost kritická není. 

Ganttův diagram s přiřazenými zdroji uvádím na obrázku č. 7. Celý je uveden 

v přílohách.  

Pokud by společnost měla vlastní zedníky (viz. předchozí stránka), doba trvání projektu 

by byla přibližně stejná.  

 

 

Obr. č. 7 - Ganttův diagram s přiřazenými zdroji 

(Zdroj: Vlastní zpracování v programu MS Project) 
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3.4 Návrhy k analýze rizik 

Z analýzy rizik je patrné, že tento projekt má poměrně nízkou míru rizikovosti. Je to 

dáno jednak tím, že společnost má již zkušenosti s podobnými projekty. Dalším 

faktorem, který snižuje rizikovost, je to, že jednotlivé části projektu jsou dodávány 

externími firmami. Díky tomu je možné pružněji reagovat na časové prodlevy např. 

zvýšením poštu zaměstnanců, kteří na dané části aktuálně pracují. 

Návrhy a opatření k jednotlivým rizikům jsem uvedl již v analýze rizik pomocí metody 

RIPRAN. 
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Závěr 

V práci jsem analyzoval průběh reálného projektu. Jednalo se o projekt zavedení 

povlakovací linky, včetně rekonstrukce stávajících prostor ve společnosti VÚHŽ a.s. 

V průběhu zpracovávání jsem spolupracoval s projektovým manažerem společnosti. 

Tato spolupráce pro mě byla zajímavá a také přínosná. 

V projektu jsem zpracoval časovou, zdrojovou, nákladovou a rizikovou analýzu. Pro 

tyto analýzy jsem využil metod projektového managementu. Při tvorbě těchto analýz 

jsem využil znalostí získané při studiu, ale také znalosti získané samostudiem. Velkou 

pomocí byly také konzultace s projektovým manažerem. 

Pro zpracování projektu jsem využil program MS Project 2010. Díky bakalářské práci 

jsem se s tímto programem blíže seznámil a získal zkušenosti, které určitě dále zúročím. 

V práci jsem navrhl některá zlepšení, zvláště pak opatření u analýzy rizik, optimalizaci 

časové a zdrojové analýzy, na základě kterých bylo možno také částečně snížit náklady 

na projekt. 

Cíle práce jsem splnil a věřím, že projektový manažer společnosti mých poznatků 

využije jak ve zpracovávaném projektu, tak i k optimalizaci řízení dalších projektů. 
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Příloha 1 – Ganttův diagram (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 



 

 

Příloha 2 – Ganttův diagram s přiřazenými zdroji (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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