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Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá návrhem projektu modernizace síťové infrastruktury včetně 

zařízení do sítě připojených. Specifikuje základní pojmy a metody projektového 

managementu. V práci je analyzován současný stav společnosti a okolí. Práce se 

specializuje na návrh projektu.  

Abstract  

This thesis describes the design of a project for upgrading network infrastructure 

including devices connected to the network. Specifies the basic concepts and methods of 

project management. Thesis analyzes the current state of society and the environment. 

Thesis specializes in the design project. 
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2.7 Plánování zdrojů a stanovení rozpočtu ........................................................... 26 
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Úvod 

Cílem této diplomové práce je návrh projektu v podniku s využitím projektového 

managementu. Jsou zde představeny různé nástroje, jež se využívají při aplikaci 

projektového managementu. Ačkoliv je projektový management relativně mladá 

disciplína, je poměrně hojně využívána, protože se snaží efektivně čerpat omezené zdroje, 

ať už se jedná o finanční nebo lidské. Nástroje v projektovém managementu dokáží 

odhalit případné problémy s financemi či časové nedostatky v projektu. Řeší také 

zainteresované strany, které se projektu týkají a mohou jej jakkoliv ovlivnit. Opomenout 

zde nesmíme ani analýzu rizik, které mohou při projektu nastat. 

Projekt této diplomové práce se věnuje modernizaci výpočetní techniky včetně 

implementace bezdrátových čteček ve skladu ve společnosti Sportobchod.cz. Tato firma 

patří k velmi významným na trhu s prodejem sportovních potřeb. S neustálým růstem 

společnosti však rostou nároky na rychlost a spolehlivost výpočetní techniky. Stávající 

IT, i přes pravidelnou údržbu, kterou provádí externí servis, je již zastaralé a společnost 

často řeší výpadky jak počítačů, tak i sítě. Navrhovaná změna dle mého názoru bude vést 

ke snížení výpadků a poruch. Opomenout nesmíme ani zvýšení výkonu, což by jako celek 

mělo vést ke zvýšení efektivity práce. Modernizací chce společnost i zefektivnit práci ve 

skladu použitím bezdrátových čteček čárových kódů, která značně zjednoduší a urychlí 

práci pracovníkům ve skladu. 

Práce je rozdělena na pět kapitol. V úvodní kapitole je vymezen problém a jsou určeny 

cíle projektu, kterých se má dosáhnout. Je zde také popsána metodika pomocí, které budu 

postupovat. V další kapitole jsou informace o firmě, kde se bude projekt uskutečňovat, 

její organizační struktura a předmět podnikání, kterým se firma zabývá. Ve třetí kapitole 

zmiňuji teoretická východiska z oboru projektového managementu, kde se zaměřím 

především na základní pojmy. Ve čtvrté kapitole analyzuji současný stav společnosti, na 

jejímž konci je vypracována SWOT analýza, kde jsou zmíněny silné a slabé stránky 

společnosti, příležitosti a hrozby, které mohou nastat. V páté kapitole se již věnuji 

samotnému návrhu řešení, kde využiji teoretické poznatky a budu aplikovat nástroje 

projektového managementu. 
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1 Cíle práce, metody a postupy zpracování 

 

1.1 Vymezení problému 

Společnost SportObchod.cz s.r.o. se neustále rozrůstá, a její IT vybavení již nepostačuje 

velkému provozu. Počítačů je nedostatek a ve vnitřní síti dochází často k poruchám.  

Informační systém má firma již zavedený, zaměstnává vlastního programátora, který se 

stará o chod webu a řeší nové funkcionality. Zbytek IT ve firmě spravuje firma Error 

servis s.r.o., jedná se o veškeré hardwarové vybavení, síťovou infrastrukturu včetně 

nastavení aktivních prvků. 

Pro firmu, která své podnikání staví na e-shopu, je tak spolehlivost a kvalita IT nezbytná 

pro její správný chod. Proto uvažuje o investici do nového počítačového vybavení. 

Projekt se zabývá počítačovým vybavením a řešením vnitřní sítě. 

 

1.2 Cíl práce 

Cílem diplomové práce je návrh projektu modernizace výpočetní techniky včetně síťové 

infrastruktury pro vybranou společnost s využitím metodiky projektového managementu. 

 

1.3 Metodika práce 

Při vypracování této diplomové práce byly použity informace od zaměstnanců firmy a 

jeho majitele. Při sbírání dat byla využita metoda dotazování. Samotná diplomová práce 

se zaměřuje především na aplikaci metodiky projektového managementu podle standardu 

IPMA. 
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2 Teoretická východiska práce 

Tato kapitola objasňuje základní pojmy z projektového managementu, jsou zde uvedeny 

teoretická východiska, z nichž tato diplomová práce těží. 

 

2.1 Projektový management 

Projektový management má několik definic. Dle předního světového teoretika 

projektového managementu profesora Harolda Kerznera jej lze definovat takto:  

„Projektový management je souhrn aktivit spočívající v plánování, organizování, řízení 

a kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven pro 

realizaci specifických cílů a záměrů“ (9, s. 19) 

Další teoretickou definici popisuje největší a nejuznávanější světové sdružení 

projektových manažerů Project Management Institute (PMI): 

„Projektový management je aplikace znalostí, schopností, nástrojů a technologií na 

aktivity projektu tak, aby tyto splnily požadavky projektu.“ (9, s. 19) 

Projektový management můžeme na základě těchto definic popsat jako krátkodobě 

vynaložené úsilí, při němž využíváme znalosti a metody k transformaci zdrojů (jak 

materiálních, tak i nemateriálních), tak aby bylo dosaženo vytyčených cílů. 

Díky projektovému managementu lze efektivně čerpat zdroje, jelikož jsou přiděleny 

pouze na dobu trvání projektu a poté jsou spotřebovány případně uvolněny na jiné 

projekty. Jako další výhodu projektového managementu můžeme označit to, že ke všem 

aktivitám, které jsou součástí projektu, jsou přiřazeny odpovědnosti, a to i v případě 

personálních změn. Další výhody projektového managementu jsou vypsány níže. 

 Realizace má jasně identifikovaný časový a nákladový rámec 

 Díky vytvořenému plánu lze skutečnost neustále porovnávat s plánem a korigovat 

odchylky 

 Často můžeme spoustu postupů aplikovat i v dalších projektech (9, s. 18) 
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Projektový management však není vhodné aplikovat na všechny projekty a činnosti. Hodí 

se na činnosti, které nejsou rutinní a pravidelně se neopakují. Příkladem může být vývoj 

nových výrobků, nových metod, uvádění produktu na trh, návrhy a realizace 

informačních systémů, různé přípravy na certifikace kvality, apod. 

Jak již bylo řešeno výše, projektový management se nehodí na pravidelně opakující se 

činnosti, jako jsou kupříkladu pravidelné technické prohlídky, kontrolní činnosti, 

jednoduché případně dlouhodobé akce trvající mnoho let. Nehodí se také v případech, 

kdy zákazník zadá specifické požadavky až během realizace projektu. 

 

2.1.1 Projekt 

Jedná se o nejdůležitější prvek projektového řízení. Definice se zde opět různí. Obecně 

jej můžeme chápat jako soubor aktivit, které jsou vynaloženy na splnění určitých cílů, 

které mají být splněny. 

Definice dle Richarda Newtona: 

„Projekt je v zásadě způsob práce, způsob organizování lidí a způsob řízení úkolů. Je to 

styl koordinace a řízení prací. Od jiných stylů ho odlišuje zejména to, že je úplně zaměřen 

na určitý výsledek a že přestává být potřeba a je ukončen, jakmile je tohoto výsledku 

dosaženo.“ (8, s. 20) 

Při vytváření projektu je vždy nutno časově definovat jeho začátek a konec – v literatuře 

se lze setkat s pojmem dočasnost. Dále je nutné stanovit zdroje, které můžeme čerpat 

k jeho realizaci. 

 

2.1.2  Projektový manažer 

Manažer projektu je osoba určená organizací, která je zodpovědná za dosažení 

stanovených cílů, je zodpovědný ve všech fázích projektu od jeho začátku až do konce. 

Sestavuje projektový tým, zpracovává plán, řídí, monitoruje a koordinuje projekt. 



15 

 

V závěru projektu vyhodnotí dosažené na cíle, na jejichž základě určí celkový výsledek 

projektu. Pozice a odpovědnost projektového manažera jsou definovány ve všech 

standardech projektového řízení (PMBOK, PRINCE2, ISO 10006). (28) 

 

2.1.3 Projektový tým 

Projektový tým je hlavním výkonným článkem projektu. Mezi prvními úkoly ve fázi 

plánování projektu je sestavení organizační struktury. Jedná se o skupinu osob, které se 

podílejí na splnění cílů a po dobu trvání projektu podléhají řízení projektového manažera. 

Každý člen má přidělena oprávnění a zodpovědnosti. (9, s. 33) 

 

2.1.4 Trojimperativ projektu 

V předchozí kapitole již bylo zmíněno, že projekt se opírá o tři základní veličiny a těmi 

jsou čas, náklady a cíl projektu. Všechny tři veličiny jsou na sobě vzájemně závislé. 

Projektový manažer má za úkol všechny tyto veličiny udržovat v akceptovatelném 

poměru. Vzájemné vztahy veličin popisuje trojimperativ projektu. 

 

Obr. č. 1: Trojimperativ projektu (Vlastní zpracování) 
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Na grafickém znázornění je patrné, že se snažíme maximalizovat cíle (užitek), při 

minimálních zdrojích (nákladech) v co nejkratším čase. To znamená, že splnění cílů ještě 

nezaručuje úspěšnost projektu. Stejně důležité je také dodržet časový interval projektu a 

jeho rozpočet. (9, s. 23) 

 

2.1.5 Cíl projektu 

Mezi důležité aspekty úspěšnosti projektu je správné definování cílů. Cíle znázorňují 

měřítka, které poté porovnáváme se skutečností po realizaci projektu. V literatuře se 

nazývají jako tzv. kritéria úspěšnosti projektu. Tyto kritéria volíme při plánování projektu 

a stanovování jeho cílů. K častým technikám, které nám je při sestavování pomáhají 

správně definovat, patří technika SMART.  

 Specific – cíle mají být specifické 

 Measurable – cíl musí být měřitelný, abychom mohli určit, zda byl splněn 

 Assignable – akceptovatelný 

 Realistic – cíl má být realistický s ohledem na zdroje 

 Timed – cíl je časově ohraničený (2, s. 65) 

Cíl je možné rozdělit ještě na globální a dílčí. Pod pojmem globální cíl je míněn primární 

cíl, který naplňuje záměr projektu. Pro splnění globálního cíle je potřeba splnění několika 

dílčích cílů.  

S pojmem cíl projektu jsou spjaty pojmy mise a vize. Mise odpovídá na otázku proč a pro 

koho organizace existuje. Vyjadřuje základní hodnoty, význam a důvody bytí organizace. 

Vize odpovídá na otázku, čím chce organizace být. Vyjadřuje ambice organizace.  

Kritéria úspěšnosti lze ještě rozdělit na tvrdá a měkká. Tvrdá kritéria jsou objektivně 

měřitelná. Měkká kritéria úspěchu jsou subjektivní a nelze je změřit. 

Příklady tvrdého kritéria:  

 Zvýšení tržeb 

 Snížení nezaměstnanosti 
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 Zvýšení podílu na trhu 

 Počet získaných zákazníků (10, s. 19) 

Měkká kritéria: 

 Spokojený zákazník 

 Lepší renomé firmy  

 Získané znalosti 

 Lepší atmosféra v týmu (10, s. 19) 

 

2.1.6 Zainteresované strany 

Stakeholdeři, jak se zainteresovaným stranám říká, jsou lidé, skupiny lidí, případně 

organizace, jenž mají jakýkoliv zájem na projektu. Nejsou to pouze subjekty, které mají 

zájem na úspěchu projektu, mohou to být také ti, které to ovlivní, omezí nebo se jich 

dotkne jiným způsobem. (3, s.20) 

Pro úspěšnost projektu je nezbytné, aby manažer stakeholdery správně určil a pracoval 

s nimi. Na základě analýzy stakeholderů zjistí manažer jejich role a zájmy v projektu. 

Poté je třeba je řídit, protože mohou být totiž pro projekt nejen přínosem, ale také 

hrozbou.  

Zákazník projektu 

Každý projekt má svého zákazníka, který má zájem na tom, aby byl projekt úspěšně 

realizován. Zákazník může být zadavatelem nebo i investorem. Výsledek projektu poté 

slouží zákazníkovi k nějakému strategickému záměru. V případě investora znamená 

realizace projektu potencionální zvýšení úspěšnosti na trhu uvedením nového produktu 

nebo služby, který je předmětem projektu. (9, s. 26) 

Sponzor projektu 

Zpravidla funkční manažer zákazníka, který má dostatečnou autoritu k rozhodování o 

projektu, především jeho předmětu, nákladovém a časovém rámci. (9, s. 26) 

 



18 

 

Dodavatel projektu 

Dodavatel nebo také realizátor projektu je společnost nebo její část, která odpovídá za 

vlastní část realizace projektu. Dodavatel poskytuje zdroje a know-how nezbytné pro 

realizaci projektu. Zájmem dodavatele je splnění podmínek dle kontraktu a s ním spojené 

odměny. (9, s. 26) 

Mezi další zainteresované strany mohou například patřit státní instituce, konkurenti, 

veřejnost nebo zaměstnanci zákazníka projektu, kteří pracují v bezprostředním okolí. 

 

2.1.7 Logický rámec 

Velmi rozšířenou metodou je Logical Framework Method. Vyvinula ji firma Team 

technologies a dnes již zobecněla. Používá jí většina organizací včetně EU. Slouží jako 

pomocné vodítko při sestavování cílů projektu a podpora k jejich dosažení. Popisuje 

jednotlivé kroky při vytváření logického rámce i formu týmové práce při jeho 

sestavování. Logický rámec má za úkol především sladění úhlu pohledu na problematiku 

všemi zainteresovanými stranami. (11) 

 

 
Popis 

Objektivně 

ověřitelné ukazatele 
Způsob ověření Předpoklady a rizika 

Záměr Strategická potřeba 
Obsah, délka, 

počet… 

Jakým způsobem budou 

změřeny 
  

Cíl 
Čeho chce dosáhnout 

(změna) 

Obsah, délka, 

počet… 

Jakým způsobem budou 

změřeny 
Předpoklady a rizika 

Výstupy 
Co chceme v projektu 

dělat 

Obsah, délka, 

počet… 

Jakým způsobem budou 

změřeny 
Předpoklady a rizika 

Klíčové 

aktivity 
Konkrétní výstupy Zdroje (lidé, peníze) Časový rámec Předpoklady a rizika 

 
Tabulka č. 1: Logický rámec (11) 

 

Záměr nebo také účel představuje motivaci, proč chceme projekt realizovat. Dále může 

popisovat přínosy, které nastanou po realizaci projektu.  
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Cíl navazuje na záměr a odpovídá nám, čeho chceme konkrétně dosáhnout. Cíl je vždy 

pouze jeden a získáme jej pomocí výstupů. Výstupy jsou většinou hmatatelné dílčí 

činnosti, které vedou ke splnění cíle. Výstup je soubor všech potřebných věcí, které je 

třeba realizovat, abychom dosáhli cíle. Klíčové aktivity jsou činnosti, které zásadně 

ovlivňují realizaci konkrétních výstupů. 

Objektivně ověřitelné ukazatele, často označované pouze jako OOU jsou ukazatele, které 

měřitelně dokazují, že bylo dosaženo záměru, cíle a výstupu. Vždy je lepší mít ke 

každému bodu alespoň dva ukazatele, které jsou pokud možno nezávislé. 

Způsob ověření je způsob, odkud (z jakého zdroje) budou objektivně ověřitelné ukazatele 

ověřeny. U aktivit popisuje náklady a časový rámec. 

Předpoklady popisují, z čeho se vycházelo při sestavování jednotlivých skutečností, a 

které podmiňují realizaci projektu. Rizika jsou významné události, které mohou ohrozit 

projekt, a proto je potřeba brát je v potaz při návrhu i realizaci projektu. 

 

2.2 Životní cyklus projektu 

Projekt má charakter procesu, kde se realizuje nějaká změna z počátečního stavu do stavu, 

kterého chceme dosáhnout (cíle). Tato změna trvá určitý čas, který je ohraničen. Každý 

projekt má tedy svůj začátek a konec. Jako celek jej můžeme rozdělit na několik fází, 

které tvoří životní cyklus řízení projektu. Všechny tyto fáze jsou pro úspěšnost projektu 

stejně důležité a podcenění kterékoliv z nich může vést k neúspěchu projektu. 

Předprojektová fáze se zabývá přípravou projektu, v projektové fázi se již projekt 

realizuje a poprojektová fáze se zaobírá vyhodnocením projektu. (4, s. 23) 

 

2.2.1 Předprojektová fáze 

V této fázi se uvažuje, jakým způsobem by měl projekt řešit určitý problém případně 

příležitost. Tyto myšlenky nelze bezprostředně realizovat, vždy je nutné nejprve provést 

analýzu proveditelnosti záměru projektu. V této fázi je vhodné upřesnit si cíl projektu, 

odhadnout náročnost na zdroje, určit předpokládané přínosy, které by měl projekt přinést. 
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Nezbytnou součástí je uvážení hrozeb, které mohou úspěch projektu ohrozit. Na základě 

těchto odhadů, je důležité vytvořit si představu o projektu a zhodnotit naděje na jeho 

úspěch a rozhodnout, zda projekt doporučit či nikoliv. Pokud se ukáže, že projekt není 

vhodné realizovat, je nejlepší jej zastavit již v této fázi, jelikož není ještě plně rozpracován 

a nebylo do něj vloženo tolik prostředků. Průběh čerpání lidských zdrojů je vyobrazen na 

obrázku níže. 

 

Obr. č. 2: Obvyklý průběh nasazení lidských zdrojů v průběhu projektu (9) 

 

2.2.2 Projektová fáze 

Nejprve se v této fázi ověří cíle, v případě potřeby se zpřesní. Sestaví se projektový tým, 

přiřadí se k jednotlivým členům kompetence a odpovědnost. Velmi často se zde také 

vytváří identifikační listina. V této listině jsou popsány cíle projektu, jeho účel. Je zde 

popsán i projektový tým včetně kompetencí a odpovědností členů atd. (31) 

Sestavený projektový tým má již konkrétní zadání a na základě jeho musí vytvořit 

konkrétní plán projektu. Pokud se plán schválí, stává se výchozím plánem. 

Po schválení plánu se přistupuje k fyzické realizaci projektu, členové projektového týmu 

monitorují a porovnávají odchylky mezi plánem a skutečností. Pokud se projekt odchýlí 

od plánu, je nutno operativně učinit opatření, aby projekt pokračoval tak, jak je 

naplánován. 
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Na konci fáze je již projekt fyzicky ukončen a provádí se předání protokolu celkového 

výstupu projektu. Probíhá zde fakturace a další formální náležitosti. 

 

2.2.3 Poprojektová fáze 

Podle názvu nás může svádět tuto fázi opomenout či podcenit, jelikož je všechno 

zrealizováno. Poprojektová fáze je oproti ostatním neméně důležitá, jelikož si z 

uskutečnění projektu můžeme vzít mnoho zkušeností a poznatků, které můžeme zúročit 

v dalším projektu. V této fázi se analyzuje průběh projektu, řeší se, co se v projektu 

podařilo a naopak, z čeho se poučit a v budoucnu vyvarovat. 

 

2.3 Řízení rizik v projektu 

Riziko lze definovat jako událost nebo skutečnost, která může nastat, a v případě, že 

nastane, tak má negativní dopad na průběh projektu. V projektovém managementu se pak 

za negativní dopad rozumí jakékoliv odchýlení průběhu projektu od stanoveného plánu. 

Riziko by mělo být měřitelné v závislosti na dopadu a pravděpodobnosti, že nastane. 

K odvrácení rizika se využívá proces řízení rizik. (6, s. 167) 

Pod pojmem proces řízení rizik si lze představit sled aktivit, které mají za úkol odstranit 

případně korigovat vlivy, které by mohli projekt ohrozit. Jinými slovy proces řízení rizik 

má za úkol minimalizovat pravděpodobnost, že negativní jevy nastanou. (18) 

 

2.3.1 Metoda RIPRAN 

Jednou z častých metod při analýze rizik je RIPRAN (risk projekt analysis). Jedná se o 

empirickou metodu pro analýzu rizik. Analýza rizika je u této metody chápana jako 

proces. Hodnocení rizik je možno provést kvalitativně, kde hodnoty pravděpodobnosti a 

dopadu ohodnotíme slovně. Další možností je kvantitativní posouzení, kdy se použije 

konkrétní číselná hodnota vyjadřující pravděpodobnost a dopad. Tyto hodnoty jsou 

stanoveny na základě expertních odhadů nebo se určí statisticky. (2, s. 90) 
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Proces analýzy rizik RIPRAN lze rozdělit do několika fází: 

 Identifikace rizika 

 Kvantifikace rizika 

 Odezva rizika 

 Celkové zhodnocení rizika (7, s. 753) 

 

K tomu abychom mohli rizika eliminovat, musíme je nejprve identifikovat. Jelikož ale 

není možné brát v potaz všechna možná rizika, vyberou se pouze ty nejvýznamnější 

z nich. Rizika sestavíme formou brainstormingu nebo brainwrittingu. Poté vyhodnotíme, 

která rizika jsou nejvýznamnější. Z významných rizik pak dále posuzujeme jejich 

pravděpodobnost výskytu a dopadu, pokud by nastal. 5, s. 28) 

Číslo 

rizika 
Hrozba Scénář Poznámka 

1. 

Výskyt chřipkové 
epidemie v jarním 

období březen-

duben 

Onemocní 30% 

zaměstnanců 

Předpokládáme 
počasí podle 

předpovědi jako v 

předchozím roce 

2. … … … 

Tabulka č. 2: První krok metody RIPRAN (12) 

   

Každé možné hrozbě přiřadíme hodnoty pravděpodobnosti výskytu a hodnoty dopadu. 

Z těchto dvou hodnot získáme výslednou hodnotu rizika. U číselného vyjádření počítáme 

dle vzorce níže. 

Hodnota rizika = pravděpodobnost scénáře * hodnota dopadu 

Jak již bylo řečeno, metoda RIPRAN umožňuje i verbální hodnocení, níže je tabulka, 

která na příkladu vyjadřuje míru pravděpodobnosti a dopadu. Tým se obvykle dohodne 

před kvantifikací rizik, zdali použije verbální nebo numerické vyjádření. Ačkoliv je 

možné využít obě současně, tak se to v praxi příliš nedoporučuje kvůli nepřehlednosti a 

případné nejednoznačnosti.  
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  Vysoký dopad Střední dopad Malý dopad 

Vysoká 
pravděpodobnost 

Vysoká hodnota 
rizika 

Vysoká hodnota rizika 
Střední hodnota 

rizika 

Střední 
pravděpodobnost 

Vysoká hodnota 
rizika 

Střední hodnota rizika Nízká hodnota rizika 

Malá 
pravděpodobnost 

Střední hodnota 
rizika 

Nízká hodnota rizika Nízká hodnota rizika 

Tabulka č. 3: Verbální vyjádření hodnocení rizika u metody RIPRAN (12) 

   

Třetí krok se zabývá sestavením opatření, která mají snížit hodnotu rizika na přijatelnou 

mez. Navrhne se opatření, náklady na jeho realizaci, termín a zodpovědnost. Důležité je 

také formulovat očekávanou novou hodnotu sníženého rizika po realizaci opatření. 

Číslo rizika Návrh na opatření 
Předpokládané náklady, 

termín realizace… 
Nová hodnota 

sníženého rizika 

1. 
Očkování proti 

chřipce 

20 000 Kč vakcína, 
očkování v lednu, 

dohodnuto s 
podnikovým lékařem 

Výjimečná 
onemocnění budou 

kompenzována 
přesčasy - nulová 

hodnota rizika 

Tabulka č. 4: Třetí krok metody RIPRAN (12) 

V posledním kroku se posoudí celková hodnota rizik a vyhodnotí se rizikovost projektu, 

a zda je možné v něm pokračovat bez mimořádných opatření.  

 

2.4 Časové plánování projektu 

Časový rozpis projektu, nazývaný též jako harmonogram je nedílnou součástí plánu 

projektu. V harmonogramu jsou všechny informace o tom, v jakých termínech a časových 

sledech budou práce probíhat. V rozpisu se jednotlivým úsekům přiřadí realizační zdroje, 

které na základě zadání provádějí výkony a mají zodpovědnost za splnění těchto úkolů.  

Časový rozpis projektu vyjádřený diagramy nebo harmonogramy významně zvyšují 

přehlednost velkého objemu informací nezbytných pro řízení projektu. 
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2.5 Ganttovy diagramy 

Tento typ diagramů vynalezl Henry L. Gantt již v období první světové války (9, s. 133). 

Ganttovy diagramy velmi názorným a jednoduchým způsobem zobrazují sled úkolů 

včetně jejich začátků i konců. (7, s.557)  

Úkoly jsou většinou organizovány v posloupnosti shora dolů. Horizontální osa pak 

zobrazuje plynoucí čas projektu zleva doprava. Výhodou těchto diagramů je jejich 

jednoduchost. Princip pochopí z obrázku i uživatel, který nemusí být kvalifikován. 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Úkol A                   

Úkol B                   

Úkol C                   

Úkol D                   

Úkol E                   

Tabulka č. 5: Ganttův diagram (3) 

 

S příchodem výpočetní techniky došlo k masivnímu rozvoji Ganttových diagramů díky 

softwarovým nástrojům, které přišly s mnoha vylepšeními jako například znázornění 

kritické cesty, nástroje pro porovnávání odchylek skutečnosti od plánu. 

 

2.6 PERT/ CPM sítě 

Metoda kritické cesty (CPM – Critical Path Method) byla vyvinuta v padesátých letech 

minulého století. Tato metoda byla užívána pro velké projekty ve stavebnictví a 

energetice. Jedním z důvodů nasazení CPM bylo odstranění nevýhod Ganttových 

diagramů – malou flexibilitu a malou účinnost v oblasti řízení nákladů. (9, s. 136) 
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Graf č. 1: Síťový graf (vlastní zpracování) 

 

Velmi podobnou je metoda PERT (Program Evaluation and Review Technique) vyvinuta 

pro americké námořnictvo na programy vývoje ponorek. Vzorec pro odhad doby trvání 

vypočítáme na základě jednotlivých variant průběhu. 

Odhad dle PERT= optimistický +4*pravděpodobný+pesimistický 

6
 (7, s.513) 

 

Rozdíly mezi PERT diagramem a CPM jsou podle profesora Kerznera následující: 

 CPM užívá pouze jeden odhad délky trvání aktivity, u PERT počítáme 

s optimistickou, pesimistickou a pravděpodobnou variantou, ze kterých 

vypočítáme dobu trvání aktivity. 

 PERT užívá pravděpodobnost a umožňuje kalkulaci rizik. 

 PERT se využívá spíše pro vývojové projekty, kde je velmi obtížné určit dobu 

trvání aktivity a vazbu plnění na fakturaci, kdežto CPM má uplatnění spíše u 

projektů, kde je možno přesněji odhadnout délku trvání aktivit a platební 

podmínky vázané na plánované termíny. (9) 

 



26 

 

2.7 Plánování zdrojů a stanovení rozpočtu 

Rozpočet je součástí plánu projektu obsahující všechny informace o čerpání zdrojů 

projektu jak v jeho celkovém souhrnu, tak i v detailně rozepsaných položkách na 

jednotlivé nákladové druhy. Dále je v plánu časové rozložení nákladů podle předpokladu 

postupného čerpání zdrojů. (2, s. 203) 

Základními třemi kategoriemi zdrojů v projektování jsou: 

 Finanční prostředky 

 Materiál, služby 

 Lidské zdroje  

Lidskými zdroji se rozumí přiřazení určitého úkolu konkrétní osobě podle rozpisu prací 

v plánu. Při obsazování role se musí brát ohled na kvalifikaci pracovníka, vzhledem ke 

svěřenému úkolu. Je-li třeba úkol splnit v kratším časovém horizontu než se plánovalo, 

je k němu potřeba přiřadit další pracovníky na úkor vyšších nákladů.  

Rozdělení druhů nákladů 

 Přímé náklady - práce, materiál, licence, pojištění 

 Nepřímé (režijní) náklady – daně, osobní náklady 

 Ostatní náklady – rezervy, bonusy obchodníkům (9, s. 156) 

 

2.7.1 Odhadování nákladů 

Na základě vstupních informací lze provést vlastní odhad rozpočtu projektu. K tomuto 

odhadu slouží několik technik, přičemž můžeme tyto techniky i kombinovat. Níže je 

popsáno několik nejpoužívanějších metod. 

Analogie 

Tato metoda je nejlevnější, avšak také nejméně přesná. Využívá se zde odhadu na základě 

podobných projektů z minulosti.  Používá se především v raných stádiích přípravy 

projektu. Je typickém příkladem varianty tzv. hrubého odhadu, u něhož je přesnost -25% 

až +75%. (9, s. 159) 
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Odhad podle sazeb jednotlivých zdrojů 

U této metody je třeba znát sazby za jednotlivé nákladové druhy. Výsledný odhad je roven 

násobku jednotek jednotlivých zdrojů a jejich sazeb. Tato technika spadá do přibližného 

odhadu a je o cca 50% pracnější než u hrubého odhadu. Přesnost se uvádí -10% až +25%. 

(9, s. 159) 

Software pro podporu řízení projektů 

Dnes velmi využívaná metoda, která je i přes nízké náklady relativně přesná. Využívá se 

specializovaného softwaru, který sdružuje různé grafické a matematické nástroje pro 

výpočet. Spadá pod definitivní odhad, kde se využívá dostatečně podrobných údajů a 

tomu odpovídá také přesnost -5% až 10%. (9, s. 159) 

Analýza nabídek dodavatelů 

Jedná se o porovnávání jednotlivých cenových nabídek potencionálních dodavatelů.  

 

2.8 RACI matice  

Bez jasného rozdělení rolí a odpovědnosti lze projekt úspěšně dokončit jen těžko. RACI 

matice je jednou z metod pro přiřazování zodpovědnosti a jeho následného zobrazení. 

Všechny tyto kompetence jsou jasně vymezeny a jednoznačně určují konkrétní osobu, 

která je zodpovědná. V matici jsou vypsány v řádcích jednotlivé činnosti. Ve sloupcích 

jsou subjekty, které zodpovídají za jednotlivé změny. V matici jsou pak přiřazeny 

písmena R, A, C a I, která odpovídají stupni zodpovědnosti. Každé toto písmeno má jiný 

význam. Tyto významy jsou popsány níže. 

 R - Responsible  - kdo je odpovědný za vykonání svěřeného úkolu. 

 A - Accountable (někdy též Approver) - kdo je odpovědný za celý úkol, je 

odpovědný za to, co je vykonáno. 

 C - Consulted - kdo může poskytnout cenou radu či konzultaci k úkolu. 

 I - Informed - kdo má být informován o průběhu úkolu či rozhodnutích v úkolu. 

(1, s. 29) 
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Tím, že jsou jasně stanovené zodpovědnosti pro jednotlivé osoby v projektu, projektový 

manažer ví, na koho se v případě jakýchkoliv nesrovnalostí obrátit a řešit je. 
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3 Analýza současného stavu 

 

3.1 Představení firmy od uvedení na trh až po současnost 

Firma působí na českém trhu od roku 2002, kdy začínala čistě jako internetový obchod 

se sportovními potřebami. Postupem času se stále více rozvíjela a dnes patří mezi největší 

a nejúspěšnější on-line prodejce se sportovním vybavením a stále roste. V roce 2008 

otevřela firma také kamennou prodejnu v Brně, o dva roky později vznikla pobočka 

v Praze. Obě prodejny nabízejí nejprodávanější zboží z internetového obchodu za 

internetové ceny. Zároveň také slouží jako výdejny zboží při objednávkách z e-shopu. 

Brněnská pobočka navíc poskytuje půjčovnu tenisových raket a vyplétací servis. V roce 

2010 také firma začala spolupracovat s firmou Thule, výrobcem střešních boxů, nosičů a 

jiného autopříslušenství zaměřeného pro sportující řidiče.  

Společnost si zakládá na kvalitních poradenských službách. Její zaměstnanci jsou 

výhradně sportovci, kteří se zajímají o danou problematiku a mají vynikající znalosti 

sortimentu. V e-shopu si firma zakládá na kvalitních fotografiích a popiscích. Na webu 

je také kontaktní email a telefon na informační linku, kde je připraven odpovídat 

produktový manažer, který dané oblasti rozumí. 

 

Základní ukazatele  

Rok založení 2002 

Počet uživatelů (leden 2013) 138000 

Roční počet objednávek 48000 

Přibližný roční obrat 103 mil. 

Počet zaměstnanců na HPP 29 

Měsíční návštěvnost (visits) 218 000 

Tabulka č. 6: Základní informace o firmě (29) 
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3.2 Předmět podnikání 

Hlavním předmětem podnikání společnosti je prodej sportovního náčiní a příslušenství 

široké veřejnosti. Firma se stále soustředí na internetový prodej široké veřejnosti. 

Poslední dobou se specializuje na spolupráci se sportovními kluby. Mezi nejvýznamnější 

zákazníky patří například klub HC Kometa Brno, HC Pardubice, AC Sparta Praha a 

mnoho dalších klubů z různých odvětví. 

 

Obr. č. 3: Logo společnosti (29) 

 

3.3 Organizační struktura 

Firma zaměstnává v současné době 29 zaměstnanců na plný pracovní úvazek. Podle 

potřeby pak firma najímá brigádníky. (29) 

 

 

Graf č. 2: Struktura podniku (Vlastní zpracování) 
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Vedení 

Celkový počet společníků je 5. Mimo ně je ve vedení vedoucí logistiky, marketingový, 

obchodní a finanční ředitel.  

Marketing a vývoj 

Marketingové oddělení se stará o zviditelnění firmy na trhu a budování si renomé. Kromě 

billboardů a letáků se firma zviditelňuje na sportovních utkání, které sponzoruje. 

Vzhledem k tomu, že firma staví business na svém internetovém obchodě, tak je důležitá 

i reklama na internetu včetně úprav samotného e-shopu, o který se zde stará programátor, 

který je součástí tohoto oddělení. 

Finanční a administrativní oddělení 

Na tomto úseku jsou dva zaměstnanci, kteří mají na starost kompletní finanční řízení 

společnosti. Oddělení je zodpovědné za ekonomickou stabilitu podniku. Řeší se zde také 

finanční plánování, účetnictví včetně jeho archivace, kontrola plateb zákazníků a veškeré 

věci spojené s financemi. 

Expedice 

Expedici tvoří 4 zaměstnanci. Mají na starosti veškeré úkony spojené s dodáním 

k zákazníkovi. 

Informační linka a reklamace 

Firma má informační linku, kde se zákazník může dovědět o produktech, které firma 

nabízí. Tato linka také slouží zákazníkům k připomínkám a námětům. Chce-li zákazník 

zboží reklamovat, tak jej operátorka předá kolegovi, který řeší reklamace. 

Produktové oddělení 

Zde pracuje tým pěti produktových manažerů, kteří mají na starosti monitorování trhu a 

jeho aktuálních trendů. Na základě těchto informací se pak rozhodují, které produkty 
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uvedou na trh a za jakou cenu. Kromě sledování trhu samotného mají na starost také 

komunikaci s dodavateli a dojednávání podmínek vzájemné spolupráce. Důležitá je také 

optimalizace skladových zásob a počtu nabízených produktů. 

Prodejny 

Od roku 2008 respektive 2010 firma rozšířila své působení o dvě kamenné pobočky 

v Brně a Praze. Prodejny fungují především jako výdejny objednaného zboží z internetu. 

Vzhledem k širokému sortimentu zboží, které firma na webu nabízí je v kamenné 

prodejně pouze určitá část zboží. Většinou se jedná o zboží nejprodávanější. Kromě 

prodeje a reklamace lze na prodejnách využít poradenských služeb od školených 

prodavačů, na kterých si firma velmi zakládá.  

 

3.4 SLEPT 

Tato analýza slouží jako prostředek k analýze změn okolí. Díky ní lze určit případné 

dopady změn na projekt, které pochází z vnějšího okolí.  

SLEPT je zkratka počátečních písmen oblastí, které tato analýza zkoumá: 

 Sociální 

 Legislativní 

 Ekonomické 

 Politické 

 Technologické 

Identickou analýzou je PEST analýza, kde je jediným rozdílem pořadí a počet faktorů. 

Tyto analýzy představují pohled na okolí (stát, kraj, obec apod..), které není stabilní a 

mění se. Při analyzování situace nemapujeme pouze současnost, ale věnujeme se i 

otázkám do budoucna, odhadujeme vývoj a trendy na základě zkoumaných oblastí. 
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Sociální faktory 

V této oblasti se berou v potaz demografické charakteristiky (počet obyvatel, věk…). 

Svou míru zde také hrají makroekonomické ukazatele, jakými jsou například 

nezaměstnanost nebo průměrná mzda.  

Společnost Sportobchod.cz funguje především jako e-shop, nespecializuje se na žádný 

konkrétní region, ale funguje na celém území České republiky. Vzhledem k této 

skutečnosti vycházíme ze statistiky za celou Českou republiku. 

V České republice žije k 30. září 2014 10 528 477 obyvatel, přičemž se tento ukazatel 

meziročně mírně navyšuje (od roku 1989 se zvýšil počet obyvatel o 150 000). Průměrný 

věk obyvatelstva od roku 1989 stoupá, a to r významně z 36,1 roku na 41,5. Tento 

ukazatel by měla firma v dlouhodobém horizontu vzít v potaz, jelikož bude-li populace 

nadále stárnout, bude přibývat počet lidí, kteří ze zdravotních důvodů nemohou 

vykonávat sporty, a bude jí ubývat zákazníků. Na druhou stranu může být tato statistika 

zkreslující především díky vyššímu průměrnému věku úmrtí. Tyto ukazatele vykazují 

stejný trend i v Brně, kde firma sídlí. Věkové zastoupení obyvatel je zobrazeno na grafu 

níže, kde lze vypozorovat úbytek obyvatel do 14 ti let a růst zastoupení obyvatelstva nad 

65 let. 

 

Graf č. 3: Věkové zastoupení v ČR. Údaje jsou v tisících (19) 
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Legislativní faktory 

Rozvoj sportovních aktivit je ze strany státu dlouhodobě podporován. Sport spadá pod 

rezort ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Nemalý podíl na rozvoji sportu 

v České republice má i Evropská unie, díky které existuje řada operačních programů. 

Dotace čerpají například malé sportovní kluby, obce, školy i jednotliví nadějní sportovci. 

Jsou využity na pokrytí provozních nákladů, modernizaci a výstavbu sportovišť, nákup 

sportovního náčiní atd. 

Ekonomické faktory 

V ekonomických faktorech sledujeme makroekonomické ukazatele, jakými jsou 

například HDP, měnová stabilita, inflace, úroková míra. Zkoumat zde musíme i přístup 

obyvatelstva k finančním zdrojům, což reprezentuje především dostupnost úvěrů a 

náklady na ně. Zapomenout nesmíme ani na výši a vývoj daňového zatížení. Při 

obchodováním se zahraničím musíme zahrnout i výši CLA. 

 

Graf č. 4: Vývoj reálné průměrné mzdy (20) 
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Graf zobrazuje časový vývoj reálné průměrné mzdy v České republice od roku 2001. 

Reálná mzda na rozdíl od nominální vypovídá o skutečné hodnotě výdělku. Je očištěna 

od vlivu inflace, takže vyjadřuje, co si za ni můžeme koupit. Reálná mzda se například 

používá i při porovnáváním životní úrovně se zahraničím, kde nelze porovnávat pouze 

nominální mzdu, ale je nutné porovnat i cenovou hladinu obou zemí.    

Z grafu lze vyčíst, že počínaje rokem 2008, kdy svět zasáhla ekonomická krize, šly reálné 

mzdy rapidně dolů o 2,9%. V dalším roce se mírně zvýšily, pak ale došlo k dalšímu 

prudkému poklesu. 

 

Technologické faktory 

Sportovní odvětví na rozdíl například od elektroniky se tak rychle nerozvíjí. Jisté morální 

stárnutí tu však samozřejmě je. Ve sportovním odvětví se neustále vylepšují materiály jak 

oblečení, tak i sportovních potřeb. Nesmíme však opomenout, že i sportovní oblečení a 

výstroj podléhají velmi silně módním trendům. Jelikož firma Sportobchod.cz dodává své 

zboží mnoha profesionálním klubům z různých odvětví sportu, musí sledovat nejnovější 

trendy a technologie. Jako výhodu spolupráce s velkými partnery lze označit fakt, že má 

firma silnou zpětnou odezvu od profesionálních sportovců, kterou může zužitkovat i pro 

běžně rekreační sportovce. 

 

3.5 Porterova analýza podniku 

Hrozba vstupu nových konkurentů na trh 

Na internetu je nepřeberné množství e-shopů, které nabízí sportovní produkty. Založit e-

shop se rozhodla založit spousta firem. Výhody e-shopu jsou především nízké vstupní 

náklady. Dnes spousta velkoobchodů nabízí takzvaný dropshipping, kdy fyzicky zboží 

vůbec neprojde rukou prodejce, ale velkoobchod jej pošle přímo zákazníkovi se všemi 

potřebnými doklady od prodejce, aniž by zákazník cokoliv tušil. Z toho pramení další 

výhody – nízké provozní náklady, protože není potřeba mít sklad. Velmi lákavá je také 

časová úspora a široká působnost po celé republice. Jako nevýhodu lze označit chybějící 

osobní kontakt se zákazníkem a obrovská konkurence, která tlačí marže obchodníka na 
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minimum. Právě nevýhodu chybějící osobního kontaktu se snaží firma Sportobchod.cz 

kompenzovat svými kamennými pobočkami, které slouží jako poradna pro zákazníky a 

jsou zde nabízeny služby jako je například seřízení lyží. Pobočky slouží zároveň jako 

výdejny zboží z e-shopu. 

Vyjednávací schopnost dodavatelů 

Od roku 2002, kdy společnost figuruje na trhu, si zajistila několik stabilních dlouholetých 

dodavatelů. Vzhledem k vysokému obratu zboží si firma zajistila i kontakty na přímé 

výrobce zboží, ke kterému se malé firmy dostanou jen obtížně, jelikož je nákup podmíněn 

minimální objednávkou, která často čítá tisíce kusů. Díky svému postavení na trhu dokáže 

firma se svými dodavateli vyjednat specifická přání a cenu, za kterou jsou ochotni zboží 

nakoupit. 

Vliv zákazníků 

Jak již bylo řečeno firma má široké spektrum odběratelů od velkých sportovních klubů 

až po fyzické osoby. Velkým zákazníkům je třeba věnovat velkou pozornost, protože jsou 

dlouhodobými a stálými odběrateli. Spolupráce s těmito velkými kluby také znamená 

reklamu a celkové zvýšení povědomí o společnosti Sportobchod.cz. Menším zákazníkům 

je věnována péče především v poradenské činnosti. Dále je obchod certifikován asociací 

pro elektronickou komerci APEK. Tento certifikát zvyšuje důvěryhodnost v očích 

zákazníka. Certifikovaný obchod garantuje dobu dodání zboží, správnost popisků 

produktů, zpětnou odezvu personálu a jeho obchodní podmínky jsou v souladu s platnou 

legislativou. 

Substituční produkty 

V dnešní době, kdy je spousta lidí závislých na počítačích a mobilních telefonech lze jako 

velkou hrozbu sportu označit moderní technologie, zejména pak počítačové hry a sociální 

sítě. Dříve u hraní her hráči pouze seděli, dnes jsou však především herní konzole tak 

propracované, že do jisté míry dokáží nahradit i sportovní aktivitu, jelikož spousta z nich 

vyžaduje pro jejich hraní i pohyb. Příkladem může být technologie Kinect společnosti 

Microsoft, která se připojí k herní konzoli Xbox a vyžaduje po hráči pohyby, které jsou 

smyslem celé hry. 
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Obr. č. 4: Xbox One (21) 

 

Stávající konkurence 

Internetových obchodů se sportovním zaměřením je na českém internetu celá řada. 

Sportobchod.cz se však odlišuje především velmi širokým sortimentem, který má 

skladem. Díky tomu je schopen garantovat rychlost doručení zboží, což většina e-shopů 

s tak širokou nabídkou nemůže poskytnout. E-shopy také většinou zůstávají pouze u 

prodeje, což je pro Sportobchod.cz další výhodou, jelikož poskytuje poradenské služby a 

záruční i pozáruční servis. 

 

3.6 Interní analýza podniku  7S 

Struktura 

Ve společnosti působí tým, který má 29 zaměstnanců na plný úvazek. Struktura podniku 

není příliš členitá. Všichni členové mají jasně definovány kompentence i zodpovědnosti. 

Podnik řídí dva vlastníci, kde jeden má na starosti marketing a druhý zajišťuje provoz a 

finance podniku. Dále je podnik rozčleněn na marketingové, obchodní a finanční 

oddělení. Každé toto oddělení má svého vedoucí, který zodpovídá za danou oblast včetně 

struktur, které jsou v hierarchii pod ním. Marketingové oddělení má pod sebou 

marketingové specialisty a programátora. Obchodní oddělení zahrnuje produktové 

manažery, expedici, informace. Pod finanční oddělení spadá ekonomické a 

administrativní oddělení. 
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Strategie 

Dlouhodobě se chce firma udržet a stabilizovat pozici jednoho z nejsilnějších hráčů na 

trhu se sportovními potřebami. Díky svým vysokým obratům drží ceny velmi nízko. 

Firma si velmi zakládá na tom, že všichni její zaměstnanci jsou aktivními sportovci, což 

se odráží především v kvalitním poradenství zákazníkům. Všechny své produkty se snaží 

co nejlépe popsat a doplnit o kvalitní fotogalerii. Stále se snaží nabízet co nejnovější 

technologie. Tyto novinky před uvedením na trh ve většině případů důkladně testuje.  

Systémy 

Společnost využívá pro své účetnictví systém Pohoda. Ostatní funkcionality týkající se 

především skladových zásob a e-shopu má na starosti systém, který si firma 

naprogramovala sama. Podnikové procesy se tedy snaží firma co nejvíce zefektivnit. Díky 

velkému růstu společnosti jsou však na systém kladeny stále vyšší nároky. Informační 

systém průběžně ladí a vylepšuje firemní programátor. Rostoucí objem zakázek má však 

neblahý vliv na síťovou infrastrukturu podniku a je zde vysoké riziko výpadků, 

počítačové vybavení je také již zastaralé.  Počítače běží většinou pod operačním 

systémem Windows Vista, menší část tvoří Windows 7 a Windows XP. Další slabinou 

firmy je sklad, kde musí skladník každé zboží přinést ke stolnímu počítači, a tam jej 

pomocí čtečky čárového kódu přesně identifikovat, což práci se zbožím značně 

komplikuje. Všichni zaměstnanci mají služební mobilní telefony od společnosti O2. Tato 

společnost také poskytuje pevnou linku, z nichž jedna z nich slouží jako infolinka. 

Spolupracovníci 

Firma má na téměř všech klíčových postech vysokoškolsky vzdělané zaměstnance 

z oboru, kterému se věnují. Vedení je si vědomo, že cestou k dalším úspěchům podniku 

jsou motivovaní pracovníci, kteří jsou do práce velmi zapálení. Dalším pozitivním 

faktorem je přátelské klima mezi pracovníky. K příznivé atmosféře na pracovišti 

pomáhají teambuildingové aktivity, které firma často pořádá. Jsou to akce sportovního 

rázu, ale také kulturní a společenské. 
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Schopnosti 

Základním předpokladem pro práci v obchodu je být komunikativní a mít obchodního 

ducha. Společnost Sportobchod.cz se snaží diferenciovat od ostatních tím, že všichni její 

zaměstnanci mají ke sportu vřelý vztah a jsou schopni odborně poradit ve všech 

sportovních odvětvích. Všichni zaměstnanci vlastní minimálně řidičský průkaz skupiny 

B a ovládají základní práci na PC. Všechny tyto schopnosti korespondují se strategií 

podniku. 

Styl 

Manažerský styl práce je ze strany majitelů benevolentní. Dbají zde na zpětnou vazbu od 

zaměstnanců a většinu věcí s nimi konzultují. Zaměstnanci se tak nemusí bát vznést 

nějaké připomínky či náměty, které se pak ve vedení projednají. 

Sdílené hodnoty a cíle 

Podnik chce i nadále držet se trendu meziročního růstu společnosti. K tomu aby těchto 

cílů dosáhl, motivuje i zaměstnance řadou benefitů. Pokud společnost dosáhne určité 

tržby, tak svým zaměstnancům dává prémie. Tímto se dosáhne toho, že krom majitele i 

zaměstnanci mají zájem o růst firmy. 

 

3.7 SWOT analýza 

Z vyhotovených analýz z předchozích stran je výstupem SWOT analýza. V této analýze 

jsou stručně a přehledně sepsány silné a slabé stránky podniku. Dále jsou zde vnější 

faktory, které reprezentují příležitosti a hrozby. 

 

 

 

 

 



40 

 

SWOT Silné stránky Slabé stránky 

In
te

rn
í f

ak
to

ry
 

 Kvalifikovaný motivovaný 

kolektiv s perfektními 

znalostmi oboru 

 Přehledné informace o 

produktech doplněné 

kvalitními fotografiemi 

 Zkušenosti v oboru  

 Postavení společnosti na 

trhu 

 Neefektivní získávání 

informací ve skladu skrze IS  

 Spolehlivost přenosu 

informací uvnitř podniku 

 Vzdálenost mezi 

prodejcem a zákazníkem 

 Malá propagace firmy 

  Příležitosti Hrozby 

Ex
te

rn
í f

ak
to

ry
 

 Využití státních a 

evropských fondů    

 Rozšíření spolupráce s 

profesionálními sportovci 

a kluby 

 Zapojení se do veřejných 

zakázek  

 Expanze do zahraničí 

(především Slovensko a 

Německo)  

 Zkrácení doby doručení 

 Vysoká konkurence 

 Klesající zájem veřejnosti o 

sport 

 Růst průměrného věku 

obyvatelstva 

Tabulka č. 7: SWOT analýza (vlastní zpracování) 

 

3.7.1 Silné stránky 

Mezi silné stránky podniku lze označit kvalifikovaný personál se znalostmi z oboru. Další 

věc, na které si firma na e-shopu zakládá, a tím jsou detailní informace o produktech, 

které jsou doplněny kvalitními fotografiemi. Vzhledem k tomu, že firma figuruje na trhu 

již více než deset let, získala v oboru spoustu cenných zkušeností, se kterými může dále 

budovat a zlepšovat postavení na trhu. 
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3.7.2 Slabé stránky 

V interní analýze bylo zjištěno, že ve skladu musí zaměstnanec jednotlivé položky vždy 

přinést k počítači a tam je načíst pomocí čárového kódu. Tato operace značně zpomaluje 

procesy naskladnění, ověření zásob, vydání a další činnosti spojené s výrobky na skladě. 

Dalším problémem jsou výpadky sítě. Částečně za to může neustálý nárůst objednávek, 

který vede k většímu provozu ve vnitřní síti. Veškeré informace jsou ukládány na síťový 

disk, ze kterého pak zaměstnanci načítají data. Obecným problémem e-shopů je 

vzdálenost prodejce od zákazníka. Tento nedostatek se snaží firma alespoň částečně 

kompenzovat dvěma kamennými prodejnami v Brně a Praze. Další slabou stránkou je 

slabá propagace společnosti, která kromě zviditelňování se s velkými kluby nemá žádnou 

jinou další reklamu. 

 

3.7.3 Příležitosti 

Ve SLEPTE analýze byla zmíněna podpora sportu od Evropské Unie a státu. Společnost 

by si tyto dotační programy mohla sledovat a nabízet je pak například firmám, školám, 

klubům, či jiným institucím. Společnost by pak dále mohla rozšiřovat spolupráci se 

sportovci a kluby. Nabízí se zde také expanze do okolních států. Další příležitostí je 

zkrátit dobu expedice a doručení k zákazníkovi. 

 

3.7.4 Hrozby 

Velkou hrozbou je vysoká konkurence na internetu, která může často nabízet i nižší ceny, 

jelikož nezřídka využívá dropshipping. Dalším problémem může být i to, že především 

díky počítačovým hrám zájem o sport klesá. Z dlouhodobého hlediska sem lze zařadit i 

stárnoucí populaci. 
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4 Návrh řešení a přínos návrhů řešení 

Na základě výsledků analýz, kterým se věnovala minulá kapitola, vyplynulo hned několik 

slabých stránek společnosti. Po vyhodnocení slabých stránek se přímo nabízí obměna a 

nasazení nové výpočetní techniky, která je již zastaralá. Dále je třeba řešit spolehlivost 

komunikace v síti, která již nestíhá dnešnímu provozu a je potřeba ji taktéž modernizovat. 

Při obměně budou také nasazeny bezdrátové čtečky čárových kódů, které značně 

zefektivní práci skladníka a zboží se tak může rychleji expedovat zákazníkovi. Společnost 

si od této změny slibuje zvýšení konkurenceschopnosti a zvýšení podílu na trhu. 

 

4.1 Charakteristika projektu 

Společnost chce modernizovat IT vybavení, které zefektivní práci zaměstnancům a 

urychlí rychlost expedování. Vedení firmy jako zadavatel projektu má následující 

požadavky: 

 Dodržení stanoveného rozpočtu 

 Realizace projektu v termínu bez zpoždění 

 Ohlášení jakéhokoliv problému v co nejkratším termínu 

 Nasazení a zprovoznění techniky, které vyhovuje zadání 

 Zabezpečení přesunu dat ze starých počítačů a odstranění dat tak, aby nemohla 

být zneužita 

 Likvidace starých počítačů 

Tato změna se dotkne několika subjektů v okolí. Každý z nich má na projektu jiný zájem. 

Pro větší přehlednost stakeholderů v projektu byla vytvořena tabulka, která zúčastněné 

strany včetně jejich zájmů popisuje. Z tabulky je patrné, že všechny zainteresované strany 

kromě jedné mají zájem na tom, aby byl projekt úspěšně dokončen. Pro konkurenci by 

však úspěšné dokončení projektu znamenalo to, že se ocitne v konkurenční nevýhodě. 
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Stakeholdeři Zájem 

Vlastníci  
Vyšší zisky 

Růst podniku 

Dodavatelé Růst objednávek 

Zaměstnanci Zefektivnění práce 

Projektový tým Splnění cílů projektu 

Zákazníci 
Přiměřená cena produktu 

Rychlejší doba expedice 

Konkurence Konkurenční nevýhoda 

Tabulka č. 8: Zainteresované strany projektu (vlastní zpracování) 

 

Agentem změny je zde projektový manažer, který za celý projekt zodpovídá. Dále má za 

úkol dílčí procesy řídit a koordinovat jednotlivé subjekty. 

 

4.1.1 Specifikace požadavků 

Daný projekt má firmě přinést větší efektivitu, která se projeví v růstu tržeb. Dnešní 

zákazník se při nákupu na internetu rozhoduje kromě ceny, také podle délky dodání a 

kvality služeb. 

V délce dodání vidí firma jisté mezery, které by šly eliminovat. Hlavní náplní projektu je 

tedy zvýšení spolehlivosti IT, dále je třeba zefektivnit firemní procesy tak, aby se urychlil 

celý proces objednávky až po expedování. Požadavky na projekt lze rozepsat do několika 

bodů. 
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Spolehlivost výpočetní techniky 

Jeden z nejdůležitějších požadavků je spolehlivost počítačů. Pokud počítače budou 

poruchové, společnosti kromě ztráty dat hrozí také prodloužení doby vykonání firemních 

procesů. Mají-li pak počítače mezi sebou komunikovat, je vhodné unifikovat operační 

systém, aby nedocházelo ke konfliktům. Společnost preferuje výpočetní techniku od 

renomovaných výrobců. 

Spolehlivost sítě 

Spolehlivost vnější sítě může firma ovlivnit maximálně výběrem vhodného internetového 

providera. Neméně důležitá je však vnitřní síť, pomocí které se odehrává spousta 

vnitrofiremních procesů. Řetězec je vždy tak silný, jako jeho nejslabší část. Pokud by se 

tedy modernizovala pouze výpočetní technika a síť by zůstala původní, velmi 

pravděpodobně by nové počítače degradovala zastaralá síť. Investor tedy požaduje 

rychlou a spolehlivou síť s maximální dostupností. V budoucnu se počítá s navýšením 

zaměstnanců, a proto firma požaduje dostatečnou rezervu přípojek. 

Bezpečnost 

Realizovaný projekt musí zvýšit bezpečnost podniku před únikem či zneužití dat. 

Rychlost 

Nové řešení musí zrychlit práci s IT. Počítače tedy musí být dostatečně výkonné. 

Kompatibilita  

Nový operační systém, který bude nasazen, musí být plně kompatibilní se softwarem, 

který firma používá. Nejvíce důležitá je kompatibilita s účetním systémem Pohoda. 

Kromě softwarové kompatibility musí nové počítače také komunikovat s původními 

periferiemi (tiskárny, faxy, pokladny). 

Jednoduché ovládání 

Operační systém by se neměl příliš lišit od stávajících operačních systémů, které tvoří 

především Windows Vista a Windows 7, částečně ještě Windows XP. Musí být 
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jednoduchý a intuitivní, aby zaměstnanci neměli s novým systémem příliš velké 

problémy. Uživatelsky přijatelné musí být i ovládání bezdrátových čteček čárových kódů. 

Vytvoření bezdrátového připojení WIFI 

Ve skladu musí být zajištěn dostatečný dosah a spolehlivost wifi sítě, kterou budou 

využívat bezdrátové čtečky zboží. 

 

4.1.2 Studie příležitosti 

V předprojektové fázi je velmi důležité provést studii příležitosti. Tato studie nám 

vyselektuje investice, které je vhodné provést. Společnost Sportobchod.cz se již delší 

dobu potýká s výpadky sítě, které ohrožují chod firmy. Vzhledem k neustále 

přibývajícímu počtu objednávek, přibývají nároky na lidské zdroje, což firma řeší dalšími 

zaměstnanci. Větší provoz, ale také velmi zatěžuje výpočetní techniku a spojení mezi 

jednotlivými odděleními ve firmě. Dle statistik z minulých let lze očekávat další nárůst 

objednávek, a proto je nutné investovat do IT. 

 

4.1.3 Studie proveditelnosti 

Společnost má vyhrazené finanční prostředky pro uskutečnění projektu, neboť si je 

vědoma současného stavu výpočetní techniky. Tyto finanční prostředky chce samozřejmě 

investovat co nejefektivněji, aby se daná investice odrazila ve výsledku hospodaření. Na 

základě požadavků vyšlo několik potencionálních řešení. Tyto řešení byly dále rozebrány 

a z nich postoupilo do úzkého výběru několik firem. 

 Dell 

 HP 

 IBM 

 ASUS 

Všichni tito kandidáti patří mezi přední výrobce IT na světě. Nakonec byla vybrána 

americká společnost Dell. Tento IT gigant se soustředí především na korporátní klientelu 
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a z jeho nabídky to lze vidět.  Velmi zajímavá je záruka 3 roky next business day u 

zákazníka v pracovní dny s opravou do druhého dne, což je především pro firmy velmi 

atraktivní. Velkým kladem společnosti je také jeho podpora v České republice. 

V podvědomí veřejnosti je asi nejvíce známý díky svým notebookům z ušlechtilých 

materiálů. Notebooky však tvoří pouze část jeho portfolia. Kromě notebooků nabízí také 

sestavy osobních počítačů, serverů, síťových prvků, periferií a spoustu jiných produktů 

spojených s informačními technologiemi.  

 

4.2 Identifikační listina projektu 

Identifikační listina projektu 

Název projektu:  
Modernizace IT vybavení ve společnosti 
Sportobchod.cz 

Identifikační číslo projektu: 1 

Záměr: 
Zvýšení spolehlivosti výpočetní techniky a 
nasazení bezdrátových čteček do skladu 

Cíl: 
Modernizace počítačového vybavení a síťové 
infrastruktury 

Zadavatel: Sportobchod.cz s.r.o. 

Výstupy projektu 
Nové počítačové vybavení 
Nové bezdrátové čtečky čárových kódů 

Plánovaný termín zahájení: 6.4. 2015 

Plánovaný termín dokončení: 21.7. 2015 

Plánované náklady: 900 000 Kč 

Manažer projektu: Marek Šulák 

Tým řízení projektu: 
Manažer projektu, Správce IT, vedení 
společnosti 

Lokalizace projektu: Čechyňská 16, Brno 60200 

Garant projektu: Sportobchod.cz s.r.o. 

Tabulka č. 9: Identifikační listina (vlastní zpracování) 
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4.3 Výběr software a hardware 

O dodání nového hardwaru a softwaru se postará správce IT ve firmě, což je společnost 

Error servis s.r.o. Tato společnost úzce spolupracuje se společností Dell, která byla pro 

tento projekt vybrána jako nejvhodnější kandidát. Dell poskytne pracovní stanice, 

servery, switche a ostatní příslušenství nutné pro realizaci projektu. Výměna se týká 14 

kusů počítačů a 7 notebooků. Ve firmě je dohromady 23 stolních počítačů a 12 notebooků. 

Zbývající technika prošla průběžnou modernizací před přibližně 2 lety. 

 

4.3.1 Pracovní stanice 

Pro společnost postačí pouze kancelářské stolní počítače. Pro projekt byl vybrán Dell 

OptiPlex 3020 MT v nejnižší možné konfiguraci. Tento počítač plně dostačuje potřebám 

společnosti. Srdcem počítače je procesor Intel Pentium G3240 s taktem dvou jader 3,1 

GHz. Kapacita pevného disku je dostačující a operační paměť také plně vyhovuje 

nasazení počítače. Kromě vyššího výkonu jsou nové počítače také velmi tiché a úsporné. 

Počítač se dodává s operačním systémem Windows 8 Professional 64 bit. 

 

Obr. č. 5: Dell OptiPlex (13) 

 

DELL OptiPlex 3020 MT 

Procesor: Intel Pentium G3240 

Operační paměť: 1 x 4 GB DDR3 
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Grafická karta: integrované jádro Intel HD 4000 

Pevný disk: 500GB, 7200 otáček 

Síťová karta: LAN gigabit 

I/O Porty: 

2 externí porty USB 3.0 (vzadu) a 6 externích portů USB 2.0 
(2 vpředu, 4 vzadu), 1 sériový port (volitelný), 1 port PS/2 
(volitelný), 1 port RJ-45, 1 port VGA, 1 port DisplayPort 1.2, 1 
vstup mikrofonu a 1 výstup pro sluchátka (vpředu), 1 vstup 
mikrofonu/linkový vstup a 1 linkový výstup (vzadu) 

Zdroj: Výkon 255W, 80 PLUS Gold (účinnost až 92%) 

Skříň: Mini tower 

Mechanika: DVD RW 

Cena: 11 990 Kč vč. DPH 

Tabulka č. 10: Parametry pracovní stanice (13) 

 

4.3.2 Monitory 

Jelikož jsou stávající monitory staré, pořídí se při modernizaci nové monitory s LED 

podsvícením, které jsou kromě lepší čitelnosti a rozlišení také úspornější. 

DELL S2240L 

Úhlopříčka displeje: 22'  

Typ panelu: IPS 

Poměr stran: 16:09 

Rozlišení: 1920 x 1080 px 

Konstrastní poměr: 1000:01:00 

Doba odezvy: 7 ms 

Rozhraní: VGA, HDMI 

Cena: 3890 Kč vč. DPH 

Tabulka č. 11: Parametry monitoru (25) 

 

4.3.3 Ostatní periferie 

Ke každému novému počítači (pracovní stanici a serveru) bude dodána klávesnice a myš. 

Z důvodu vyšší spolehlivosti byly zvoleny drátové varianty. Klávesnice je Dell model 

KB212-B, kus za 260 Kč (24).  Myš je taktéž Dell, model MS-111 za 234 Kč (23).  
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4.3.4 Notebooky 

Jelikož notebooky ve firmě využívají především obchodní zástupci, kteří jsou neustále na 

cestách, byl vybrán notebook, který je odolný a má velkou výdrž baterie. Dell Inspiron 

13z touch tyto požadavky splňuje. Baterie o kapacitě 42 Wh spolu s nízkou spotřebou 

komponent je zárukou vysoké výdrže. Kvalitní konstrukce z hliníku s voděodolnou 

podsvícenou klávesnicí zaručují dostatečnou odolnost. Dotykový displej o rozlišení 1920 

x 1080 se dá překlápět v úhlu 360° a proto je i vhodný pro prezentace obchodním 

partnerům. Počítač je dodáván s operačním systémem Windows 8.1 Professional. 

 

 

Obr. č. 6: Dell Inspirion 13z touch (14) 

 

Dell Inspiron 13z touch 

Procesor: Intel Core i5-4210U 

Operační paměť: 8 GB DDR3 1600 MHz 

Grafická karta: integrované jádro Intel HD Graphics 4400 

Pevný disk: Hybridní 500 GB + 8 GB SSD 

Připojení: 802.11ac + Bluetooth 4.0 

Výbava: 
Pasivní ovládací pero, wifi, bluetooth, webkamera, dotykový 
displej, podsvícená klávesnice 

Displej: Dotykový 13,3' Full HD 1920 x 1080 

Hmotnost: 1,66 kg 
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Baterie: 42 Wh 

Cena: 20 990 Kč vč. DPH 

Tabulka č. 12: Parametry notebooku (14) 

 

4.3.5 Server 

Server ve společnosti zajišťuje zálohování dat, jsou zde také rozděleny složky dle 

oddělení, a do těch mají přístup pouze daní pracovníci oddělení. Kromě úložiště funguje 

server také pro běh účetního systému Pohoda. Jsou tady opět nastavená práva tak, aby 

každý zaměstnanec viděl pouze informace, které pro svou funkci potřebuje. Stávající 

server běží pod platformou Windows, konkrétně Server 2003.  

Se  

 

Obr. č. 7: Dell PowerEdge T110 II (15) 

Dell PowerEdge T110 II 

Procesor: Intel Xeon Quad-Core E3-1220 v2 

Operační paměť: 8 GB DDR3 1600 MHz 

Grafická karta: Matrox G220eW s 8MB vlastní paměti 

Pevný disk: 2x 1TB NearLine SAS 7200rpm Raid Edition 

Připojení: 2x Gigabit LAN (1x Broadcom + 1x Intel) 10/100/1000Mbit) 

Rozšiřující pozice: 

4x 3,5" interní pro Serial ATA disky (2 obsazené) nebo 6x 2.5" 
interní pro Serial ATA disky (pouze konfigurace na míru) 
2x 5,25" externí (1 obsazená) 
1x 3,5" externí 



51 

 

Porty:  

1x Sériový port,  
1x eSATA,  
8x USB 2.0 (5 vzadu, 2 vpředu a 1 vnitřní),  
1x RJ-45,  
1x VGA 

Podporované OS: 

Microsoft® Windows Server® 2012 
Microsoft Windows Server 2012 Essentials 
Microsoft Windows Server 2012 Foundation 
Microsoft Windows® Small Business Server 2011 
Microsoft Windows Small Business Server 2008 
Microsoft Windows Server 2008 R2 Foundation SP1 
Microsoft Windows Server 2008 SP2, x86/x64 (verze x64       
obsahuje technologii Hyper-V®) 
Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, x64 (obsahuje 
technologii Hyper-V v2) 
Microsoft Windows HPC Server 2008 
Novell® SUSE® Linux Enterprise Server 
Red Hat® Enterprise Linux® 

Možnosti 
virtualizace: 

VMware® vSphere® ESX™ a ESXi™ 
Red Hat Enterprise Virtualization® 

Cena: 26 990 Kč vč. DPH 

Tabulka č. 13: Parametry serveru (15) 

 

4.3.6 Switch 

Jak již bylo řečeno, ve firmě je dohromady 35 zařízení, které se připojují do sítě pomocí 

kabelu. Notebooky si připojují kabelem, jelikož zde není vybudována bezdrátová wifi síť 

a také kvůli bezpečnosti. Jelikož se předpokládá, že firma v blízké budoucnosti bude 

přijímat další zaměstnance, je potřeba počítat s rozšířením počítačového vybavení. 

Stávající switche 10/ 100 Mbit budou nahrazeny za 48 portový gigabit ethernet switch. 

 

 
DELL PowerConnect 2848 

RJ-45: 
48 přepínacích portů 10/100/1000BASE-T s automatickým 
rozpoznáním gigabitového Ethernetu 

SFP: 
4 optické kombinované porty SFP zajišťují podporu pro 
vysílače s přijímačem 1000BASE-SX a 1000BASE-LX 
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Přepínací kapacita:  až 96 Gb/s 

Rychlost předávání: 71,4 Mp/s 

Počet MAC adres: Až 8000 

Kapacita vyrovnávací 
packetové paměti: 

2MB 

Standardy: RMON, QOS, VLAN, SNMP, DHCP, STP,.. 

Cena:  20 990 Kč vč. DPH 

Tabulka č. 14: Parametry switche (16) 

 

4.3.7 Wifi síť 

Vzhledem k tomu, že chce firma přejít ve svém skladu na bezdrátové čtečky čárových 

kódů, je potřeba nejprve ve skladu vybudovat wifi síť. Bohužel vzhledem k nabídce Dellu 

je třeba zvolit jiného výrobce. Zvolena byla osvědčená technika od společnosti UBNT. 

Do skladu je nutno zavést řešení, které spolehlivě pokryje celou plochu, která činí 

přibližně 80 x 20 metrů. Tyto access pointy budou ve skladu tři. Všechny budou mít stejný 

název SSID sítě a bude možné pohybovat se po celé ploše a access pointy se budou 

plynule přepojovat, aniž by vypadlo spojení. Výrobce prodává přímo celou sadu 3 kusů 

za zvýhodněnou cenu. 

UBNT UniFi AP Long Range 

Frekvence (MHz): 2412 - 2462 

DHCP server: ANO 

Normy: 802.11b/g/n 

Maximální přenosová 
rychlost: 

300 Mbps 

LAN: LAN port 1x RJ45 10/100 Mbps 

Napájení Power on Ethernet 12-24 V 

Šifrování: WEP, WPA, WPA2 

Max. výstupní výkon: 23 dBm 

Počet antén: 2 integrované 

Vyzařovací úhel: 360 ° 

Zisk antény: 6 dBi 

IPv6: Ano,  IPv6 Transparentní (režim bridge) 

Cena za 3 kusy: 6990 Kč vč. DPH 

Tabulka č. 15: Parametry AP (17) 
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4.3.8 Bezdrátové čtečky čárových kódů 

Jako čtečka kódů byl vybrán model TC55 od společnosti Motorola. Tento bezdrátový 

terminál pracuje pod operačním systémem Android a podporuje čtení 1D a 2D čárových 

kódů. Vybrán byl pro svou vysokou odolnost (stupeň krytí IP 67, odolnost při pádu 

z výšky 1,2 metru) a univerzálnost. 

 

Obr. č. 8: Motorola TC55 (26) 

 

Motorola TC55 

Procesor: 1.5 GHz dual core 

Operační 
paměť: 

1 GB 

Vnitřní paměť 8 GB 

Operační 
systém: 

Android 4.1.2 

Připojení: USB 2.0, WLAN, WWAN a Bluetooth 

Rozšiřující slot: microSD až 32 GB 

Baterie: 4410 mAh li-lon 

Krytí: IP 67 

Fotoaparát: 8 Mpx s bleskem a automatickým zaostřením 

Cena: 29 900 Kč vč. DPH 

Tabulka č. 16: Parametry čtečky kódů (26) 
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4.3.9 Software 

Licenci na operační systém u pracovních stanic není třeba kupovat, jelikož je v ceně. 

Nový server poběží pod systémem Windows Server Essentials 2012 R2. Tato licence stojí 

12 006 Kč včetně DPH, a je omezena na 25 uživatelů a podporuje maximálně dva 

procesory (27). Ačkoliv je ve společnosti 29 zaměstnanců, ne všichni pro svou práci 

potřebují svůj účet a proto je tato licence dostačující.  

K pracovním stanicím je potřeba zakoupit kancelářský balík Microsoft Office 2013. 

Trvalá nepřenositelná licence stojí 5 290 Kč na jeden počítač (22).  

Licenci na antivirový program není třeba pořizovat, jelikož společnost má zaplacenou 

licenci na původní počítače a je přenositelná na nové. 
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4.4 Logický rámec 

Projekt je popsán pomocí logického rámce níže, který názorně popisuje souvislosti mezi jednotlivými aktivitami. Je také však nástrojem pro 

implementaci a hodnocení, díky kterému můžeme zhodnotit úspěšnost projektu.  

 Popis 
Objektivně 
ověřitelné 
ukazatele 

Způsob ověření Předpoklady a rizika 

Záměr 
Zvýšit spolehlivost výpočetní 
techniky a nasazení bezdrátových 
čteček do skladu 

Vyšší efektivita 
práce 

Výkaz práce  

Cíl 
Modernizace počítačového 
vybavení a síťové infrastruktury 

Snížit počet výpadků 
a kolizí v síti 

Výpis z monitoringu sítě 
Spolehlivost a výkon nového 
zařízení bude vyšší než doposud 



56 

 

Výstupy 

1. Nové počítačové vybavení 
 

2. Bezdrátové čtečky 
čárových kódů 
 

1.1 14 ks nových 
počítačů 
 

1.2 1 ks nový 
server 

 
1.3 1  ks switch 

 
1.4.  3 ks wifi AP 
 
2.   4 ks čteček 

1.1   Dodací list, faktura 
 
1.2 Dodací list, faktura 

 
1.3 Dodací list, faktura 

 
1.4 Dodací list, faktura 

 
2. Dodací list, faktura 

Kompatibilita mezi novými a 
starými zařízeními 

  Zdroje Čas  

 

1.1   Upřesnění požadavků 
investora 

1 ČKD 1 den 
Dostatečná komunikace mezi 
zadavatelem a dodavatelem 

1.2   Prostudování a výběr 
vhodného řešení 

2 ČKD 2 dny 
Objektivní informace o možných 
řešeních 

1.3   Ustanovení smlouvy 1 ČKD 1 den Informace o projektu 

1.4   Schválení a uzavření smlouvy 1 ČKD 1 den Dohodnutí se obou smluvních stran 
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1.5   Objednávka a doručení zboží 0,00 Kč 4 dny 
Obě smluvní strany plní své 
povinnosti 

1.6   Kontrola zboží 1 ČKD 1 den Zboží je kompletní 

1.7   Výměna počítačů 11 200,00 Kč 4 dny Zboží je funkční 

1.8   Výměna síťových prvků 11 200,00 Kč 4 dny Zboží je funkční 

1.9   Převod dat ze starých PC 44 800,00 Kč 16 dnů 
Data se nedostanou do 
neoprávněných rukou 

2.1   Prostudování a výběr 
vhodného řešení 

1 ČKD 1 den 
Objektivní informace o možných 
řešeních 

2.3   Zavedení bezdrátových 
čteček ve skladu 

8 400,00 Kč 3 dny Správné připojení k bezdrátové síti 

2.4…Testování 8 ČKD 8 dnů Bezproblémový chod 

 2.5   Školení zaměstnanců 5 600,00 Kč 2 dny Srozumitelný výklad 

Tabulka č. 17: Logický rámec (vlastní zpracování)
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4.5  Časový harmonogram projektu 

Součástí projektu je časový plán, který zobrazuje posloupnost jednotlivých činností. 

Každá činnost má určenou dobu trvání, její začátek a konec. Harmonogram je zde 

zobrazen v tabulce, graficky pomocí Ganttova diagramu a síťové analýzy, která slouží 

k určení kritické cesty a vypočítání rezerv jednotlivých činností.   

 

4.5.1 Ganttův diagram 

Pomocí aplikace Microsoft Project 2013 byl vytvořen Ganttův diagram, pomocí kterého 

lze přehledně vidět jednotlivé činnosti a návaznost mezi nimi. Činnosti s nulovou dobou 

trvání jsou milníky, které označují důležité etapy projektu, v grafu jsou označeny 

kosočtverci. Při návrhu doby trvání se brali v potaz i víkendy, kdy činnosti nebudou 

probíhat a bude se začínat až od pondělí. 

 

Milník Datum 

Zahájení projektu 6.4. 2015 

Uzavření smlouvy 23.4. 2015 

Výměna komponent 21.5.2015 

Nastavení vyměněných 
komponent 

27.5. 2015 

Skartování dat 15.7. 2015 

Ukončení projektu 21.7.2015 

Tabulka č. 18: Milníky projektu (vlastní zpracování) 
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Obr. č. 9: Ganttův diagram (vlastní zpracování) 
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4.5.2  Síťový diagram 

K nejčastějším metodám, které se používají při síťové analýze, patří bezpochyby CPM a 

PERT. Vzhledem k tomu, že v tomto projektu nelze jednoznačně určit dobu trvání 

jednotlivých činností a počítáme zde s určitou pravděpodobností, byla vybrána metoda 

PERT. Časová analýza byla provedena pomocí deterministického modelu. U této metody 

byl určen optimistický, pravděpodobný a pesimistický odhad. Z těchto hodnot se pak 

pomocí vzorce vypočítala očekáváná doba trvání každé z činností. Tabulka níže zobrazuje 

odhady jednotlivých činností včetně vypočítané očekávané doby trvání. 

Činnost 
Optimistický 

odhad 

Nejpravděpodobnější 

odhad 

Pesimistický 

odhad 

Očekávaná 

doba 

Výběr členů projektového 
týmu a přiřazení 
zodpovědností 

5 7 14 8 

Upřesnění požadavků 
investora 

1 1 1 1 

Prostudování a výběr 
vhodného řešení 

1 2 3 2 

Kalkulace nákladů 1 2 3 2 

Ustanovení smlouvy 1 1 1 1 

Schválení a uzavření 
smlouvy 

1 1 1 1 

Vytvoření plánu projektu 10 14 20 14 

Objednávka a doručení 
zboží 

2 3 7 4 

Kontrola zboží 1 1 2 1 

Výměna počítačů 2 3 7 4 

Výměna síťových prvků 2 3 7 4 

Nastavení počítačů 5 7 10 7 

Nastavení sítě 2 4 7 4 

Zavedení bezdrátových 
čteček ve skladu 

2 3 5 3 

Převod dat ze starých PC 7 14 30 16 

Testování 7 7 14 8 

Skartování dat ze starých PC 2 4 6 4 

Školení zaměstnanců 2 2 4 2 

Sepsání inventáře 1 1 1 1 

Ukončení projektu, kontrola 
zadavatele 

1 2 2 2 

Tabulka č. 19: Harmonogram pomocí PERT (vlastní zpracování)
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Graf č. 5: Síťový graf PERT (vlastní zpracování)
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4.5.3 Shrnutí časové analýzy 

Výstupem časové analýzy je harmonogram jednotlivých činností projektu. Časové 

odhady byly určeny na základě expertních odhadů, zkušeností jednotlivých členů týmu a 

záznamů z minulosti. Při sestavování harmonogramu se braly v potaz víkendy, kdy se 

projekt vykonávat nebude. Vycházelo se z denní pracovní doby o délce 8 hodin. 

Posloupnost činností popisuje Ganttův diagram. Pomocí síťové analýzy PERT byla 

z nejpravděpodobnější, optimistické a pesimistické určena očekávaná doba trvání 

činností. 

Pomocí grafu PERT jsme získali kritickou cestu, která má dobu trvání 74 dnů (592 hodin). 

Tato cesta je v grafu zvýrazněna. Dále graf ukazuje posloupnosti činností a vztahy mezi 

nimi. Pokud by se jakákoliv činnost na kritické cestě zpozdila, zpozdil by se celý projekt. 

 

4.6 Rizika projektu 

Rizika jsou kvantifikována slovně. K vyhodnocení hodnoty rizika, se použila tabulka 

níže, ze které lze vyčíst různé kombinace pravděpodobnosti a dopadů.  

 Vysoký dopad Střední dopad Nízký dopad 

Vysoká 

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 

Tabulka č. 20: Hodnocení rizika (vlastní zpracování) 

 

V následující tabulce jsou zobrazeny identifikovaná rizika včetně jejich scénářů. Ke 

každé hrozbě je přiřazena pravděpodobnost výskytu. Dále je zde přiřazen dopad, který by 

měla hrozba, pokud by se stala. Z těchto hodnot je pak stanoveno riziko. 
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 Hrozba Scénář PST Dopad 
Hodnota 

rizika 

1 Nespolehlivost systému 

Počítačový systém 

bude i nadále 

nespolehlivý 

Střední Střední Střední 

2 
Nízké zabezpečení před 

viry 

Nové počítače nebudou 

dostatečně bezpečné 
Střední Vysoký Vysoká 

3 

Zaměstnanci nebudou 

s novými počítači 

umět zacházet 

Zaměstnanci neumí 
ovládat nový operační 

systém 

Střední Střední Střední 

4 Síťové útoky 
Vnitřní síť nebude 

dostatečně chráněna před 

útoky 

Střední Vysoký Vysoký 

5 
Poškození během 

expedice 
Během dopravy dojde 

k poškození zboží 
Nízká Střední Nízká 

6 

Nedostatečná 

komunikace mezi 
dodavatelem a 

zadavatelem 

Při komunikaci dojde k 
nedorozumění 

Střední Střední Střední 

7 

Zaměstnanci nebudou 
ochotni učit se nové 

věci 

Zaměstnanci nemají 
zájem učit se zacházet 

s novými PC 

Střední Střední Střední 

8 Překročení rozpočtu 
Během projektu se 

objeví nenadálé výdaje 
Nízká Vysoký Střední 

9 Zpoždění projektu 
Nedodržení 

harmonogramu 
Střední Střední Střední 

10 
Ztráta dat při 
modernizaci 

Chybějící zálohovací 
plán 

Nízká Vysoký Střední 

11 
Data se dostanou do 

nepovolaných rukou 

Dodavatel k datům pustí 

neoprávněnou osobu 
Nízká Vysoký Střední 

12 Nedostatečné školení 
Školitel dostatečně 
nevysvětlí danou 

problematiku 

Nízká střední Nízká 

Tabulka č. 21: Identifikované hrozby (vlastní zpracování) 
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4.6.1 Mapa rizik 

Mapa rizik graficky zobrazuje jednotlivé hodnoty pravděpodobnosti a dopadů, kde body 

reprezentují hodnoty rizik. Tyto rizika jsou rozdělena na běžná, důležitá a kritická podle 

jejich vážnosti. 

 

Graf č. 6: Mapa rizik (vlastní zpracování) 

 

4.6.2 Návrh na snížení rizik 

Na tyto hrozby byly vytvořeny opatření, které mají za úkol riziko eliminovat. V tabulce 

jsou zobrazeny také náklady na snížení rizika. 

 

 Návrhy na opatření 
Nová hodnota 

rizika 
Náklady na 

opatření 

1 Zakoupení kvalitních značkových sestav Nízká 40 000 Kč 

2 Zakoupení antiviru Střední 5 000 Kč 

3 
Zaměstnanci budou dostatečně podrobně 

proškoleni 
Nízká 5 000 Kč 
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4 
Zakoupení značkových síťových od 

renomovaných výrobců obsahující nejnovější 
technologie zabezpečení 

Střední 30 000 Kč 

5 
Výběr spolehlivého dodavatele, pojištění 

zásilky 
Nízká 1000 Kč 

6 Smluvní ošetření Nízká 0 Kč 

7 
Motivace zaměstnanců, dostatečná 

komunikace 
Nízká 0 Kč 

8 Průběžná kontrola oproti plánu Nízká 0 Kč 

9 Detailně vypracovaný harmonogram činností Nízká 0 Kč 

10 
Pravidelné zálohování pomocí zálohovacího 

plánu 
Nízká 0 Kč 

11 Smluvní ošetření Nízká 0 Kč 

12 Smluvní ošetření Nízká 0 Kč 

Tabulka č. 22: Návrhy na opatření snížení rizika (vlastní zpracování) 

 

Zakoupením kvalitních značkových sestav dosáhneme vyšší spolehlivosti při 

provozování výpočetní techniky. Značkové počítače jsou sice o 40 000 Kč dražší než by 

byly standartní, ale firma by výpadky systému mohla přijít k daleko vyšším škodám.  

Zakoupení roční licence antivirového programu je relativně nízká investice, která může 

významně ovlivnit bezpečnost firemních počítačů. V dalším bodě je potřeba důkladně 

proškolit zaměstnance, aby pracovali na nových počítačích co nejefektivněji. Společnost 

má za svou dobu působení již několik zkušeností s různými přepravními společnostmi a 

raději si připlatí za společnost, u které má garanci doručení zboží v pořádku. V případě, 

že zboží dorazí poškozené, přepravní společnost platí vysoké penále za nesplnění 

podmínek. Ostatní rizika lze ošetřit buď smlouvou, případně je třeba se na ně víc zaměřit 

a stačí je pouze porovnávat s plánem a případné odchylky operativně řešit. 
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4.6.3 Shrnutí rizik a jejich opatření 

Pavučinový graf názorně ilustruje, jak efektivní jsou jednotlivá opatření na snížení rizik. 

Po zavedení opatření je většina rizik na nízké respektive nulové úrovni. Nejefektivněji se 

podařilo snížit riziko síťového útoku a virů z vysoké na nízkou hodnotu. 

 

 

Graf č. 7: Efektivnost opatření (vlastní zpracování) 

 

4.6.4 RACI matice 

V projektu je spousta činností, které je potřeba zrealizovat. Ke každé činnosti je potřeba 

jasně přiřadit odpovědnost jednotlivých členů, kteří se podílí na projektu. Pro přehledné 

znázornění zodpovědností je níže vytvořena RACI matice. Po sestavení matice byla 

provedena vertikální analýza, kde se ještě jednou zkontrolovala a zanalyzovala nutnost 

role jednotlivých aktérů. Při horizontální analýze se kontrolovalo, především to, zda jsou 

smysluplně rozdány kompetence. Pokud by například bylo více A v jednom řádku, 

znamenalo by to, že není jednoznačně dáno, kdo má za danou aktivitu zodpovědnost. 

Pokud by naopak v řádku žádné A nebylo, tak by nikdo neměl rozhodující slovo a 

odpovědnost za danou činnost. 
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Projektový 

manažer 
Vedení 

společnosti 
Správce IT Účetní 

Výběr členů projektového týmu a 
přiřazení zodpovědností 

RA I C  

Upřesnění požadavků investora RA C   

Prostudování a výběr vhodného řešení RA I C  

Kalkulace nákladů A C  R 

Ustanovení smlouvy A R   

Schválení a uzavření smlouvy A R C  

Vytvoření plánu projektu RA    

Objednávka a doručení zboží A I R  

Kontrola zboží A I R  

Výměna počítačů A C R  

Výměna síťových prvků A C R  

Nastavení počítačů A C R  

Nastavení sítě A C R  

Zavedení bezdrátových čteček ve skladu A C R  

Převod dat ze starých PC A C R  

Testování A C R  

Skartování dat ze starých PC A  R  

Školení zaměstnanců A C R  

Sepsání inventáře RA I C  

Ukončení projektu, kontrola zadavatele C RA   

Tabulka č. 23: RACI matice (vlastní zpracování) 

 

4.7 Náklady na projekt 

Na projekt byly využity vlastní zdroje podniku. Jelikož jsou nám známy sazby pro 

jednotlivé nákladové druhy, byla zvolena metoda odhadu podle sazeb jednotlivých 

zdrojů. Přesnost metody závisí na odhadu počtu jednotek u jednotlivých položek. V tomto 

případě je počet jednotek za materiál jasný, takže největší podíl na přesnosti rozpočtu 

může mít délka práce technika. Stanovený rozpočet dle kalkulace nebyl přesažen.  
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Produkt/služba 
Cena za 
jednotku 

Množství Cena celkem 

DELL OptiPlex 3020 MT 11 990 14 167 860 

Monitor DELL S2240L 3890 14 54 460 

DELL klávesnice KB212-B 260 14 3 640 

DELL myš MS111 234 14 3 276 

Dell Inspiron 13z touch 20 990 7 146 930 

Dell PowerEdge T110 II 26 990 1 26 990 

DELL PowerConnect 2848 20 990 1 20 990 

UBNT UniFi AP Long Range 3 pack 6 990 1 6 990 

Motorola TC55 29 900 4 119 600 

OS Windows Server Essentials 2012 R2 12 006 1 12 006 

MS Office 2013 pro podnikatele 5290 21 111 090 

Práce technika - hodinová sazba 350 336 117600 

Školení (2 x 5 hodin) 560 10 5600 

Cena celkem:   797 032 

Tabulka č. 24: Náklady na projekt (vlastní zpracování) 

 

4.8 Předpokládané přínosy 

Spolehlivé IT je dnes základním pilířem úspěchu většiny firem. Pro společnost, která 

provozuje internetový obchod, to platí obzvlášť. Modernizace výpočetní techniky má 

kromě zvýšení spolehlivosti předávání informací také pozitivní vliv na zaměstnance, kteří 

dokáží u rychlého a spolehlivého systému efektivněji pracovat bez zbytečného stresu. 

Realizací projektu firma také vyřeší komplikovanou evidenci zboží na skladě. Nové 

bezdrátové čtečky přinesou rychlejší práci se zbožím především při inventurách a příjmu 

zboží. Vzhledem k tomu, že není možné přesně stanovit dobu trvání načtení zboží, byla 

zvolena pesimistická, optimistická a pravděpodobná varianta, ze kterých pak byla 

dopočítána očekávána doba trvání. Do času je započtena cesta pracovníka ke zboží a 

načtení kódu, dále je započítán i případný návrat k počítači, kde je pevná čtečka. Zde 

tento úkon odpadá, protože skladník může rovnou přejít na další výrobek. 

 Pesimistická Optimistická Pravděpodobná Očekávaná 

před změnou 5 2 3 3,16 

po změně 4 1 2 2,16 

Tabulka č. 25: Srovnání doby načtení zboží ve skladu 
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Doba trvání je uvedena v minutách. Dle výsledku lze konstatovat, že doba jednoho úkonu 

klesne o 1 minutu, což je rozdíl 32 %. Skladník tedy během své pracovní doby dokáže 

udělat o 32% více objednávek.  

Nové počítače také přinesou vyšší bezpečnost oproti zastaralým Windows XP. Tyto 

všechny změny by měli minimalizovat problémy s komunikací mezi jednotlivými 

odděleními na pracovišti. Z pohledu zákazníka je pak důležitá rychlá expedice, která by 

měla po realizaci být efektivnější. Pokud bude zákazník spokojený, bude to pro firmu 

zároveň i reklama, jelikož je velmi pravděpodobné, že takový zákazník se bude o svých 

zkušenostech s firmou dělit se svým okolím. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo vytvořit návrh projektu na modernizaci výpočetní techniky ve 

společnosti Sportobchod.cz s využitím projektového managementu. Práce byla 

vypracovaná v souladu s metodikou IPMA. 

Diplomová práce byla rozdělena do pěti kapitol. První část vymezuje problém, cíle práce 

a metodiku zpracování. V další části jsou informace o firmě. Je zde zmíněn předmět 

podnikání,  její historie, popis její pozice na trhu, sortiment a služby, které nabízí. Třetí 

část se věnuje teoretickým východiskům z projektového managementu, pomocí kterých 

se bude dále postupovat v dalších kapitolách této práce. Čtvrtá část řeší analýzu 

stávajícího stavu společnosti. Byla vypracována kritická analýza, která zahrnuje analýzu 

obecného okolí SLEPT, analýzu oborového okolí řeší Porterova analýza pěti sil, dále do 

kritické analýzy patří analýza interního okolí 7S. Následná SWOT analýza ukázala silné 

a slabé stránky společnosti, včetně hrozeb a příležitostí. Poslední kapitola popisuje návrh 

řešení. Na úvodu byla uvedena charakteristika projektu, specifikace požadavků investora. 

Byla provedena studie příležitosti a proveditelnosti. Jsou zde zmíněny zainteresované 

strany, které mohou projekt jakkoliv ovlivnit. V identifikační listině jsou shrnuty všechny 

důležité skutečnosti o projektu. Dále je zde popsán hardware a software, který byl vybrán 

pro modernizaci. Byl vypracován logický rámec, kde jsou shrnuty všechny okolnosti 

projektu. Délka trvání projektu je 107 dnů, při časové analýze byla použita metoda PERT. 

Zmíněny jsou milníky projektu. Vypracovaný Ganttův diagram přehledně zobrazuje sled 

činností včetně jejich délky trvání. Dále jsou zde analyzována rizika, která mohou při 

projektu nastat. Všechny identifikovaná rizika dostala přidělenou pravděpodobnost 

výskytu a jejich dopad na projekt. K těmto rizikům byla navrhnuta opatření, pomocí 

kterých byla rizika minimalizována. Pomocí RACI matice zde byly popsány 

zodpovědnosti jednotlivých aktérů projektu. Na závěr byly stanoveny náklady na projekt, 

které dosáhly částky 797 032 Kč včetně DPH. Na tuto investici potřebnou k realizaci 

projektu by firma uvolnila prostředky ze svých vlastních zdrojů. 

Přínosem pro společnost Sportobchod.cz je vypracovaný projekt dle metodik 

projektového managementu, pomocí kterého lze realizovat projekt bez vážných problémů 
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s efektivním čerpáním zdrojů a času. Kromě společnosti je práce velkým přínosem i pro 

mne, jelikož mi umožnila vyzkoušet si, co všechno vypracování projektu obnáší. 

Cíl diplomové práce, tedy návrh projektu modernizace výpočetní techniky včetně síťové 

infrastruktury pro vybranou společnost s využitím metodiky projektového managementu 

se podařilo splnit, a věřím, že tento projekt najde své uplatnění v praxi. 
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Obr. č. 2: Obvyklý průběh nasazení lidských zdrojů v průběhu projektu (3) ................ 20 

Obr. č. 3: Logo společnosti (1) .................................................................................... 30 

Obr. č. 4: Xbox One (23) ............................................................................................. 37 

Obr. č. 5: Dell OptiPlex (11) ........................................................................................ 47 

Obr. č. 6: Dell Inspirion 13z touch (12) ....................................................................... 49 

Obr. č. 7: Dell PowerEdge T110 II (13) ....................................................................... 50 

Obr. č. 8: Motorola TC55 (16) ..................................................................................... 53 
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