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ABSTRAKT 

 

Tato bakalářská práce mapuje současný stav použití projektového řízení ve strojírenství, dále 

pak návrh jeho implementace do strojírenské společnosti, která ho dosud nepoužívala. Mož-

nosti projektového řízení jsou popsány pomocí metod a standardu IPMA a příslušných norem. 

Klíčová slova 

projektové řízení, metody IPMA, automobilový průmysl, VDA, PMI, PRINCE2, FMEA 

 

ABSTRACT 

 

This Bachelor thesis shows current status of using project management in mechanical 

engineering industry then suggestion of implementation to mechanical engineering company 

which have not implemented it yet. Possibilities of project management are described by 

IPMA methods, standards and their norms.  

Key words 

project management, IPMA methods, automotive industry, VDA, PMI, PRINCE2, FMEA 
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ÚVOD 

Podmětem ke zpracování této bakalářské práce byl můj dlouhodobý zájem o projektové říze-

ní, jako nástroj k efektivnímu dosažení cílů projektu. S projektovým řízením jsem se během 

svého studia na FSI VUT v Brně setkal ve studentské organizaci BEST, dále pak na seminá-

řích ACSA. V této práci se zabývám mapováním dostupných metod a nástrojů pro řízení pro-

jektů, popisem jednotlivých standardů, dále pak analýzou současného stavu využití metodiky 

projektového řízení v automobilovém průmyslu. V bakalářské práci také popisuji návrh na 

implementaci projektového řízení do strojírenské společnosti, která metodiku projektového 

řízení dosud neimplementovala.  

V současné době je kladen velký důraz na dodání produktů v předem stanoveném termínu za 

předem schváleného rozpočtu v požadované kvalitě. Využitím metodiky projektového řízení 

tento proces zefektivníme. 

Nejprve je nutné slovo PROJEKT objasnit, v různých zemích je totiž chápáno jinak. (14) 

ČR Anglosaské země 

Projekt Project 

Projekt Design (návrh) 

Projekt Documentation (dokumentace) 

Tab.1: Význam slova “projekt“ 
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1. KAPITOLA – STANDARDY 

 

O projektovém řízení jako takovém začínáme mluvit po skončení druhé světové války, samo-

zřejmě i v dobách dávno minulých např. ve starém Egyptě bylo nutné při stavbě pyramid ko-

ordinovat činnosti, jak jsou logistika, pracovní zdroje, materiál, stavební plány. Nicméně toto 

řízení bylo značně neefektivní, postrádající jakýkoliv standard. (1) 

V dnešní době lze projekty řídit podle několika standardů (norem). Lišícím se hlavně oborem, 

který jej využívá, geografickou lokalizací. Co lze považovat za fungující v Evropě, nemusí 

fungovat nebo přinášet cílenou efektivitu například v Latinské Americe. Nicméně všechny 

standardy využívají k řízení podobných metod lišících se hlavně formulací, zpracováním a 

pojmenováním. Hlavní odlišnosti plynou z diverzity lidí, zákonů, obecné pracovní morálce 

apod. (1) 

Hlavními světovými standardy jsou PMI, IPMA, PRINCE 2 a ISO 10 006   

 

1.1  Project Management Body of Knowledge (PMBoK) 

Tento standard pochází z USA, kde vznikl v sedmdesátých letech dvacátého století. Pr-

votním podmětem ke vzniku tohoto standardu byly velké projekty pro americkou armádu, 

námořnictvo, organizaci NASA. Různá místní odborná sdružení evidují cca 

270 000 členů mateřské komunity Project Management Institute (PMI) sídlící v USA. 

S řízení projektů dle PMBoK se můžeme v České republice setkat převážně v IT firmách, 

popř. firmách založených, popř. sídlících v USA. (1) 

 

1.2  PRoject IN Controlled Environments – PRINCE 2 

Standard pocházející z Velké Británie, kde byl vyvinut na základě požadavku místního 

ministerstva průmyslu a obchodu. Důvodem byla zhoršující se kvalita dodávaných projektů, 

převážně v IT sektoru. Po vzniku PRINCE2 bylo nezbytné vést vládní projekty pomocí tohoto 

standardu. PRINCE2 se nejčastěji vyskytuje v IT prostředí. V České republice se s tímto stan-

dardem můžeme setkat především ve firmách vlastněných britským kapitálem. (1) 
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1.3  IPMA Competence Baseline - ICB 

Jedná se o tzv. kompetenční pojetí standardu. Velký důraz je kladen na schopnosti řídících 

manažerů. Standard doporučuje a navrhuje konkrétní kroky vhodné pro aplikaci na dané situ-

ace. Projektové řízení je zde rozděleno do třech kategorií: (2) 

a) Technické kompetence (metody a nástroje) 

b) Behaviorální kompetence (měkké dovednosti) 

c) Kontextové kompetence (integrační a systémové dovednosti) 

Provázanost těchto tří oblastí je v rámci standardu značná. 

1.4  ISO 10 006 

Nejedná se o kompletní standard řízení projektů ale o normu upravující jakost ma-

nagementu projektu. Norma ISO 10 006 není určena ke kvalifikaci v oblasti projektového ří-

zení. Upravuje pouze rozvoj systému, nikoliv požadavky na projektové vedoucí. (1) (3) 

 

1.5  VDA 6.1 

VDA 6.1 je německá oborová norma upravující požadavky systému řízení 

v automobilovém průmyslu. Norma obsahuje plně znění ISO 9001, dále pak doplnění a speci-

fikaci pro automobilový průmysl. Do tohoto průmyslu spadají všichni výrobci automobilů a 

jejich subdodavatelů. Automobilový průmysl je nositelem moderních prvků řízení a to přede-

vším z důvodu, že na finální produkty jsou kladeny vysoké nároky z hlediska bezpečnosti a 

kvality. VDA 6.1 slouží jako referenční model řídících procesu a automobilovém průmyslu. 

Implementace normy pomáhá ke zlepšení a zefektivnění výrobních procesů, po obdržení cer-

tifikace výrobcem automobilů je nezbytné, aby se normou řídili i všichni dodavatelé. Řízení 

dle normy VDA 6.1 můžeme naleznout převážně v německém automobilovém průmyslu a 

v jeho koncernech. (4) 

 

1.6  ISO 21 500 (Guide to Project Management) 

Jedná se o mezinárodní standard, vytvořený odborníky z celkem 36 zemí. Navazuje na 

normu ISO 10 006. Norma ISO 21 500 se nespecializuje na konkrétní odvětví průmyslu,  
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velikost podniku, či charakter organizace. Norma figuruje jako ucelený průvodce projekto-

vým řízením. (5) 

1.7  Certifikace dle standardů 

Zmíněné standardy PMI, PRINCE2 a IPMA nabízejí a propagují možnost získání certifikace 

projektových manažerů. V případě PMI a IPMA se jedná o certifikaci osob, v případě  

PRINCE2 lze certifikovat i organizaci. Standardy PMI a PRINCE2 certifikují zpravidla pouze 

formou testů. IPMA se zaměřuje konkrétně na osobnostní charakteristiku kandidáta. (1) 
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2. KAPITOLA – INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 

 

Vzhledem ke komplexnosti projektů ve strojírenském oboru, kde do projektu vstupuje velké 

množství úkolů a zdrojů (lidí). Je nutné projekty řídit pomocí vhodného softwaru, který plá-

nování zpřehlední a zefektivní. 

 

2.1 Microsoft Project  

Nejpoužívanějším softwarem pro plánování a vedení projektu je Microsoft Project. 

Program umožňuje sledování termínů, přiřazování zdrojů, výpočet jejich vytížení, dále pak 

výpočet kritické cesty, ale i plánování rozpočtu. (6) 

Obr. 1: MS Project 2010 (7) 

 

 

V případě, že strojírenská firma vede více projektů v různých závodech. Je možné 

Microsoft Project propojit s aplikací Project WebApp Project Center a spravovat tak projekty 

vedené v různých zemích z jednoho místa. 

Obr. 2: Projektové centrum v prostředí Project WebApp (8) 
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2.1.1 Novinky MS Project 2010 

Aplikace MS Project 2010 přinesla několik vylepšení, které usnadňují práci, a to: (9) 

a) Pás karet – nahrazen panel nástrojů 

b) Týmový plánovač – přehled toho, na čem pracují členové týmu 

c) Časová osa – grafické rozhraní milníků a fází  

Obr. 3: Časová osa v MS Project 2010 (10) 

 

 

2.2 Freewarové aplikace 

Bezplatnou kvalitní alternativou nákladného MS Project může být např. OpenProj, který 

poskytuje nástroje pro projektové plánování, jako jsou Gantt chart, síťový diagram, WBS, 

plánování zdrojů. (11) 
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3. KAPITOLA – SOUČASNÝ STAV VYUŽÍVÁNÍ PROJEKTOVÉHO 

ŘÍZENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU 

Výroba automobilu a komponent pro automobilový průmysl dnes představuje moderní tech-

nologii plnou inovací. Vysoké nároky jsou kladeny na funkčnost, spolehlivost, bezpečnost a 

v neposlední řadě i na design. Vzhledem k vysokému stupni utajení vývoje a použitých tech-

nologií jsou veškeré procesy řízeny dle německého standardu VDA, který podrobně definuje 

požadavky na kvalitu, jakost vzorkové a sériové výroby a kvalitu plánování. (12) 

Procesy v automobilovém průmyslu jsou velmi náročné na plánování výroby. Produkce au-

tomobilů jde ruku v ruce s nezbytnosti koordinace dodávek komponent od subdodavatelů a 

následnou výrobu v požadovaném termínu, kvalitě a za schváleného rozpočtu. Aplikace pro-

jektového řízení v tomto segmentu průmyslu je tedy nezbytná. Struktura vedení je zpravidla 

mezinárodní. 

Životní fázi projektu v automobilovém průmyslu lze definovat na: (1) 

a) Předprojektová fáze (příprava, definice) 

b) Projektová fáze (realizace) 

c) Poprojektová fáze (vyhodnocení) 
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3.1  Vývoj a dodání produktu v automobilovém průmyslu 

Při vývoji nového typu automobilu je dle normy VDA doporučeno postupovat dle 

průběhového plánu, ke kterému jsou stanoveny jednotlivé milníky. 

Obr. 4 : Obecný průběhový plán projektu vývoje  a přípravy výroby automobilu (12) 

 

Dokument dále navrhuje skupiny jednotlivých úloh, doporučených postupů, vzorových 

dokumentů a kontrolních listů k jednotlivým milníkům (tzv. checklistů). V průběhu 

designových a konstrukčních procesů jsou využívány metody FMEA (FMEA - Failure Mode 

and Effects Analysis / FMECA - Failure Mode, Effect and Criticality Analysis), což je 

v podstatě analýza důsledku možných chyb. (12) 

3.1.1 Metoda FMEA 

V automobilovém průmyslu jsou prováděny designové a konstrukční metody FMEA. 

Používání metody FMEA podporuje i česká norma ČSN/EN 60812, která je sestavena na 

základě mezinárodní normy. Norma popisuje analýzu a způsobů, důsledků a kritičnost 

možných poruch, dále pak: (12) 

a) Procesní kroky nutné k zavedení analýzy 

b) Stanovení termínů, předpokladů a ukazatelů kritičnosti poruch 
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c) Základní principy analýzy rizik 

d) Příklady nezbytných dokumentů a formulářů 

 

3.2  Milníky 

Milník jsou kontrolní okamžiky v plánování a řízení projektu. Pro průběžné hodnocení 

stavu projektu jsou normou doporučeny kontrolní seznamy, které seznamují s hlavními body 

kontroly. Další postup v projektu by neměl pokračovat, než proběhne kontrola projektu, dle 

kontrolního seznamu. Schéma postupu je znázorněno na obrázku číslo 5. (12) 

Obr. 5: Význam milníku a kontrolního seznamu (12) 

 

3.3  Struktura dat 

Všeobecnou zásadou je přísné dodržování pokynů, které se týkají zveřejnění, či poskyto-

vání informací o připravovaném modelu automobilu (ale i informace od dodavatelů kompo-

nent). Tento trend je vynucen velmi vysokou konkurencí na trhu a snahou o průmyslovou špi-

onáž. (12) 

Při vývoji produktu používají výrobci i dodavatelé programy CAD/CAM, pomocí kterých 

vývojoví inženýři komunikují a vyměňují si informace. Jedná se o pokročile programy podpo-

rující 3D modelování. Pro zrychlený vývoj se používají metody RAPID PROTOTYPING. 

(12) 

 

 

                                                    Milník 

 

 

Projektový krok N                                                              Projektový krok N+1 

 

 

 

                               Kontrolní seznam milníku 
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4. KAPITOLA– NÁVRH IMPLEMENTACE PROJEKTOVÉHO ŘÍ-

ZENÍ DO STROJÍRENSKÉ FIRMY 

Samotný návrh implementace se opírá o standard IPMA. Modelem je fungující strojírenská 

společnost, která rentabilně prodává svůj produkt. Zavedením projektového řízení dosáhne 

zefektivnění procesu, nastaví a rozdělí odpovědnosti na konkrétní členy týmu. Dosáhne cíle 

v termínu a odpovídající kvalitě. 

Implementaci lze zpravidla doporučit při: (13) 

 vývoji nových produktů, 

 inovaci produktu, 

 implementaci nové technologie, 

 generální opravy zařízení, 

 přesunu výroby. 

 

Realizaci samotné implementace by měla být provedena certifikovaným projektovým ma-

nagerem dle IPMA. 

4.1  Postup zavedení projektového řízení 

Implementace projektového řízení je nutné zavádět ,,shora“, čili od nejvyššího vedení 

směrem na podřízené. Vrcholové vedení musí vědět, proč chce projektové řízení zavést i jak 

jej implementovat. (14) 

Samotnou implementaci je vhodné zavést a vést ve smyslu vedení projektu, je tedy nutné:  

(14) 

a) Projekt vhodně naplánovat 

b) Sestavit tým 

c) Zajistit podporu vedení společnosti 

d) Samotné zavedení aktivně propagovat  

e) Zajistit vhodné školení pro zaměstnance 
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4.2  Pilotní projekt 

První, neboli pilotní projekt, je takový, který firma řídí pomocí metod projektového řízení. 

Pilotní projekt by neměl řešit triviální skutečnosti nebo naopak nejtěžší problém, se kte-

rým si společnost dlouhodobě neví rady. Mělo by se jednat o projekt, který má velkou 

pravděpodobnost úspěchu. Strojírenská společnost by se také měla vyhnout pilotnímu pro-

jektu, který byl v minulosti neúspěšný (ačkoliv nebyl řízen standardem, či normou projek-

tového řízení). Během průběhu pilotního projektu je vhodné jednotlivé procesy a kroky 

konzultovat s odborníky- školiteli v oblasti projektového řízení. Úspěšný pilotní projekt je 

takový, který prolomil dosavadní praktiky a způsoby myšlení ve firmě. Bez tohoto aspek-

tu je zavádění projektového řízení zdlouhavé a neefektivní. (14) 
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ZÁVĚR 

 

Pro úspěšné zavedení projektového řízení do strojírenské společnosti je nutné mít tuto 

problematiku podloženou: 

 

a) Teoretickými znalostmi projektového řízení a postupem implementace  

b) Znalostí daného oboru (znalost výrobního procesu) 

c) Znalost prostředí firmy 

 

Úspěšná implementace projektového řízení dnes pro firmy ve strojírenství představuje 

konkurenční výhodu, přibližně od roku 2020 bude však jeho implementace a použití 

nezbytné. Případné nezavedení projektového řízení do této doby může mít na firmu 

existenční vliv. V zemích na západ od České republiky je projektové řízení již 

standardem, znalosti tohoto oboru patří k základním znalostem vedoucích pracovníků 

strojírenské výroby. (14) 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 

Zkratka Popis 

BEST Board of European Students of Technology 

ACSA Akademické centrum studentských aktivit 

PMI Project Management Institute 

PMBoK Project Management Body of Knowledge 

USA United States of America 

NASA National Aeronautics and Space Administration 

PRINCE2 PRoject IN Controlled Environments 

IPMA 1. International Project Management Association 

VDA Verband der Automobilindustrie 

MS Project 2010 Microsoft Project 2010 

WBS Work breakdown structure 

FMEA Failure Mode and Effects Analysis 

FMECA Failure Mode Effect and Criticality Analysis 

CAD/CAM Computer Aided Design and Computer Aided 

Manufacturing 

 

 

 

 


