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Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik v průběhu projektu. Na úvod jsou 

představena metodická východiska a postupy pro hodnocení průběhu projektu. 

V praktické části je představena společnost a analyzován průběh konkrétní stavby mostu 

spolu se všemi riziky, která obnáší. Cílem práce je provedení rizikové analýzy 

konkrétního projektu a navržení opatření eliminující jeho rizika.  

Abstract 

The thesis deals with problems regarding management of risks during the development 

of a project. First, methodological basis and procedures for evaluating the development 

of the project are introduced. In the practical part of the thesis, company is presented 

and development of specific bridge construction with all the risks involved is analyzed. 

The aim of the thesis is execution of risk analysis on specific project and suggestion 

for precautions eliminating its risks. 
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Rizikové inženýrství, riziko, management rizik, management jakosti, projektový 

management, projekt, FMEA, diagram příčin a následků. 
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project, FMEA, cause and effect analysis.
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ÚVOD 

Stavebnictví je oborem, který je vysoce závislý na aktuálním stavu svého okolí 

(ekonomická a politická situace státu, momentální poptávka na trhu, módní trendy). 

Pracovníky ovlivňuje velká řada faktorů, a to dodavatelé, ceny vstupů, konkurence, 

klima, roční období a dokonce i počasí.  

Z toho vyplývá, že stavební firmy musí disponovat kvalitními projektovými manažery, 

kteří dokáží řídit a organizovat jednotlivé projekty a spolu se svými nadřízenými 

i podřízenými pracovníky tvořit sehraný tým. Kdyby tomu tak nebylo, nedokázali 

by úspěšně realizovat své projekty a čelit rizikům z projektu vyplývajících.  
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUP ZPRACOVÁNÍ 

Diplomová práce se zabývá řízením rizik v průběhu konkrétního projektu jedné stavební 

společnosti jménem Firesta. Společnost se specializuje na výstavbu a rekonstrukci mostů, 

a proto analyzovaným projektem je rekonstrukce mostu. 

Provedení rizikových analýz zvoleného projektu a identifikace možných rizik je jedním 

z cílů práce. Navazujícím cílem je na základě zjištěných rizik návrh opatření, která vedou 

k jejich eliminaci či úplnému odstranění. 

Metody nápomocné k identifikaci rizik jsou v této práci diagram příčin a následků, FMEA 

a Gantův diagram spolu s harmonogramem prací. Pomocí diagramu příčin a následků 

byly identifikovány příčiny rizik při plnění trojimperativu (cena, termín, kvalita). Gantův 

diagram spolu s harmonogramem prací sloužil pro přehledné zobrazení průběhu projektu. 

Poslední část analýzy zahrnovala klíčovou analýzou FMEA, díky které byla odhalena 

zásadní rizika projektu, a to z pohledu bezpečnosti, techniky a životního prostředí. 

Hlavními zdroji informací, potřebných k provedení výše uvedených analýz, byly 

konzultace se zaměstnanci analyzované společnosti. Pracovník z oddělení provádějící 

rozpočty poskytl informace týkající se iniciační a plánovací fáze projektu. Stavbyvedoucí 

popsal realizaci stavby a veškeré údaje o rekonstrukci mostu, který byl vybrán k analýze. 

Na základě provedených analýz a z informací získaných v rámci konzultací 

se zaměstnanci stavební společnosti byly vypracovány návrhy na eliminaci a případné 

odstranění zjištěných rizik. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Teoretická část bude obsahovat vysvětlení základního rozdělení rizikologie na rizikové 

inženýrství a management rizik a pojmy z toho vyplývající. Dále pak bude 

charakterizován projektový management a metody analýzy rizik  

2.1 Rizikové inženýrství 

Inženýrství rizik má své počátky spojeny se vznikem bezpečnostního a spolehlivostního 

inženýrství. (Janíček, 2013) 

Rizikové inženýrství je tedy technickoekonomickou disciplínou řešící problematiku 

rizika jakožto možnost utrpění škody. (Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv, 2012) 

Rozvoj moderní techniky a průmyslu sebou nenese jen klady v podobě zrychlování 

a usnadňování složitějších procesů a celkově života lidí. Druhou stránkou věci 

jsou ekologické katastrofy, civilizační nemoci a újmy na zdraví lidí i zvířat.  Jelikož 

havárie technických objektů a technologických procesů měly a mají fatální důsledky 

na své okolí, daly tak prostor ke vzniku bezpečnostního inženýrství, které mělo za úkol 

nastolit takové podmínky, aby se těmto nehodám předcházelo anebo se jejich důsledky 

alespoň zmírnily. (Janíček, 2013) 

K oficiálnímu vzniku bezpečnostního inženýrství patřilo vydání směrnice Direktiva 

82/501/EEC – SEVESO I, která se týkala prevence a také minimalizace nežádoucích 

účinků havárií v průmyslu. Tato direktiva dostala jméno podle hrozivé chemické havárie, 

která se odehrála v italském městě Seveso. Tam se ze švýcarské chemičky dostalo 

do ovzduší několik kilogramů extrémně toxického dioxinu. To mělo za důsledek evakuaci 

600 lidí a celkově bylo poškozeno otravou dioxinem asi 2000 lidí. (Christou, Papadakis, 

1998) 

Takže na začátku existovalo inženýrství bezpečnostní a spolehlivostní, ale poté se obě 

stala součástí inženýrství rizik, které představuje interdisciplinární disciplínu přistupující 

svým tvůrčím způsobem k řešení rizik různých oborů. (Janíček, 2013) 
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2.2 Management rizik 

Management rizik je oblastí řízení, která se zabývá na analýzu a snížení rizika. Eliminuje 

jak existující riziko, tak budoucí faktory, které by mohly riziko zvyšovat, a to pomocí 

různých metod a technik vhodných k prevenci rizik. (Korecký, Trkovský, 2011) 

Koordinaci činností, které vedou a řídí organizace s ohledem na možná rizika, to je náplní 

práce managementu rizik. Management rizik patří mezi jednu z disciplín obecného 

projektového managementu, který si klade za cíl dodržení výše rozpočtu a stanovených 

lhůt na projekt a zahrnuje do řízení a vedení organizace příslušná rizika. (Janíček, 2013) 

 

 

Obrázek 1:Struktura managementu rizik (Zdroj: Upraveno dle Janíček, 2013, s. 317) 

Jak je vidět na obrázku, tak management rizik je složen ze čtyř vzájemně propojených 

fází, kterými je identifikace rizik, analýza rizik, hodnocení rizik a ošetření rizik.  

Aby tyto čtyři fáze proběhly správně, je třeba neustálého monitoringu a přezkoumávání, 

při kterém je nezbytná efektivní komunikace a neustálé konzultace možných rizik. 
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Účelem managementu rizik je tedy zamezit problémům či negativním jevům, předejít 

krizovému řízení a vyhnout se samotnému vzniku problémů.  

2.3 Rizikologie a její pojmy 

Rizikologie, neboli nauka o riziku se zabývá úmyslným řízením směřujícím 

k optimalizaci života osob. Hlavním polem působnosti rizikologie je ekonomie 

a technika, avšak proniká i do dalších oborů jakými je například biologie, lékařství nebo 

ekologie. (Tichý, 2006) 

Mezi pojmy, které stojí za to přiblížit v rámci lepšího porozumění celé problematiky, 

se řadí nebezpečí, neurčitost, riziko, pravděpodobnost, újma a škoda. 

2.3.1 Nebezpečí 

Nebezpečí neboli hrozba je proces podmíněný člověkem nebo přírodou a je potenciálem 

pro zdroj nebezpečí. Je to tedy aktivovaná schopnost zdroje nebezpečí, pomocí 

níž se na rizikové entitě vyvolá negativní jev. (Janíček, 2013) 

Nebezpečím je také označována reálná hrozba poškození zkoumaného procesu 

nebo objektu. Nebezpečí se může realizovat, ale také nemusí. Pokud k realizaci nebezpečí 

dojde, může je projevit různými způsoby neboli scénáři nebezpečí. Scénář nebezpečí 

je tedy způsob realizace nebezpečí vyznačující se výskytem jistých skutečností a mění 

se v závislosti na čase. (Tichý, 2006) 

K základním druhům nebezpečí patří živelné pohromy (požár, záplavy, tornáda, atd.), 

havárie (kontaminace půdy a vody, dopravní nehody, výbuchy, radiace atd.), společenské 

a sociální chování (krádeže, únosy, válečné konflikty, atd.) a ekonomický vývoj trhu 

(pohyb měnového kurzu, finanční krize, nedostupnost úvěru, atd.). (Janíček, 2013)                           

2.3.2 Nejistota a neurčitost 

Informace využívané v analýzách rizik nejsou všechny stejně významné či spolehlivé. 

Proto se jejich vypovídací hodnota dá odstupňovat. Výchozím bodem je jistota, podlé 

ní se výsledek činnosti nijak neodchyluje, jakmile se začne vytrácet, vyrovnává se pomocí 

nejistoty a neurčitosti. Nejistota je pokaždé odstupňovaná závisle na našich znalostech 

o vyšetřovaném jevu. Naopak neurčitost je situace, kdy není vůbec jasné, zda se něco 
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může stát. Oba tyto pojmy se dají dělit na objektivní a subjektivní. Objektivní jsou určeny 

náhodným chováním společenských a přírodních jevů, které fungují nezávisle 

na jednotlivcích a subjektivní, ovlivněné nedokonalým myšlením jednotlivce popřípadě 

jejich skupin. (Tichý, 2006) 

2.3.3 Riziko 

Tento pojem je stěžejním pro celé rizikové inženýrství a jeho vymezení jsou různá. 

Nejobecnějším je však toto: „Riziko je pravděpodobnost vzniku nestandartního stavu 

konkrétní entity1 v daném čase a prostoru“ (Janíček, 2013, s. 306). 

Je nutné si uvědomit, že riziko se nepojí pouze s negativní událostí, jak by se mohlo zdát. 

Riziko je totiž nejistou událostí nebo podmínkou mající pozitivní nebo negativní účinky 

na cíle projektu. (Korecký, Trkovský, 2011) 

V souvislosti s rizikem je vhodné definovat tyto pojmy (Janíček, 2013): 

 Mezní riziko – pravděpodobnost rizika je v tomto případě rovno jedné, 

což znamená, že nežádoucí jev nastane. Je to nejvyšší možné riziko, 

které ještě lze v rámci možností tolerovat. 

 Hraniční riziko – hodnota pravděpodobnosti rizika je menší 

než jedna, nežádoucí jev nemusí nastat. 

 Zbytkové riziko – takové riziko, které zůstane u entity 

i přes  provedení veškerých možných bezpečnostních opatření. 

 Expozice rizika - neboli délka a intenzita působení rizika na rizikovou 

entitu, která rozhoduje o tom, zda riziko vyvolá na rizikovou entitu 

nežádoucí jev. 

2.3.4 Pravděpodobnost 

Při jakémkoliv rozhodování v průběhu analýzy rizika je běžně potřebný odhad 

pravděpodobnosti výskytu události. Tento odhad je možný pouze existuje-li dostačující 

množství dat popisujících a charakterizujících stejné nebo podobné události či jevy. 

Pravděpodobnost lze dělit na dva typy a to klasická pravděpodobnost závislá na úplné 

                                                 
1 Entita – podstata dané věci, jsoucnost, objekt zkoumání, množina dat. 
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znalosti náhodného jevu a druhým typem je pravděpodobnost statistická určená odhadem 

podloženým realizací pokusů a pozorování. (Tichý, 2006) 

2.3.5 Újma a škoda 

V názvosloví rizikologie je pojem újma nadřazený pojmu škoda. Po udání nepříznivé 

události trpí jednotlivec nebo jejich skupina bolestí, šokem, zármutkem nebo strachem 

z budoucnosti a všechny tyto důsledky spadají pod újmu nehmotnou, kterou nelze 

jednoznačně vyčíslit po finanční stránce. Naproti tomu újma hmotná je pochopitelně 

snáze měřitelná a nadějněji vymahatelná. (Tichý, 2006) 

Škoda definuje majetkovou újmu neboli dopad nebezpečí a je podstatnou charakteristikou 

používanou při určování hodnoty rizika. (Janíček, 2013) Její výše je nejčastěji 

vyjadřována penězi, ale dá se také vyčíslit pomocí počtu zmařených životů, množství 

zničených výrobku, či počtem ztracených pracovních míst. (Tichý, 2006) 

2.4 Projekt 

Tento nejdůležitější prvek projektového řízení je definován řadou světových teoretiků 

a v konkrétních formulacích se může lišit. Pro srovnání poslouží definice podle Kerznera, 

který tvrdí, že projektem může být libovolný sled úkolů a aktivit, které se vyznačují 

specifickým cílem, předdefinovaným počátkem a koncem uskutečnění a stanoveným 

rozpočtem na jeho realizaci. (Svozilová, 2007) 

 Naproti tomu organizace PMI profesně se zabývající projektovým managementem 

uvádí: „Projekt je dočasné úsilí vynaložené na vytvoření unikátního produktu, služby 

nebo určitého výsledku (Svozilová, 2007, s. 22).“ 

Z těchto dvou definic a mnohých dalších vyplývá, že na projekt je třeba nahlížet z více 

perspektiv. Základní je samozřejmě chápání projektu jako logicky uspořádanou 

posloupnost úkolů, během níž probíhá proměna zdrojů v požadované výstupy. Avšak 

neméně důležité je chápání projektu jako uskupení lidí, mezi kterými figurují určité vazby 

vytvářející strukturu potřebnou pro řízení prací a sdílení odpovědnosti. Na tyto hlediska 

by se zapomínat určitě nemělo.  
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2.4.1 Charakteristika projektu 

Projekty lze brát jako dočasné úkoly s přesně stanovenými cíli a zdroji odpovídajícími 

k jejich splnění. Charakteristikou projektu jsou jeho čtyři typické rysy, kterými 

je trojrozměrný cíl, jedinečnost, zapojení zdrojů a součinnost s kmenovou organizací. 

Dalšími aspekty ovlivňujícími projekt jsou původ projektu, produkt, trh a velikost. 

Projekt lze řídit pomocí pěti manažerských činností, kterými jsou definování, plánování, 

vedení, sledování a ukončení. Parametrem projektu je takzvaný trojimperativ, určující tři 

omezující podmínky mezi které patří časový plán, finanční rozpočet a specifikace 

provedení. (Rosenau, 2007) 

Čím se liší projekt od ostatních stylů řízení? Projekt je zaměřen na přesně zadaný 

výsledek. Dokud tohoto výsledku není dosaženo, nemůže být ukončen. (Newton, 2008) 

2.4.2 Řízení projektu  

Podle pánů Doležala, Máchala a Lacka (2012) je definicí úspěšně řízeného projektu 

dosažení vytyčených cílů projektu v rámci dohodnutých limitů. Aby se stal projekt 

úspěšným je nutná integrace, spočívající v kombinaci požadavků, činností a výsledků 

projektu s cílem dosažení očekávaných výstupů. Výsledkem účinné integrace chápeme 

sestavení plánu projektu, jeho operativní řízení, koordinace a řízení změn projektu 

a vedení manažerem, kterým by měla být osoba s adekvátními technickými znalostmi 

a s organizačními a sociálně psychologickými dovednostmi. 

Základní podmínkou úspěšného projektu je, že musí splnit tzv. trojimperativ neboli 

naplnit cíle ve vymezeném čase a s použitím přidělených zdrojů. V praxi to ovšem nemusí 

vždy definovat úspěšný projekt, jelikož řešení nemusí být použitelné. Lepší variantou 

je stanovení kritérií úspěchu projektu, kde se dá hodnotit i poměrný úspěch či neúspěch 

projektu. Stěžejními požadavky na projekt by měla být jeho srozumitelnost, 

jednoznačnost a měřitelnost.  

Nejčastěji požadovanými kritérii je funkčnost projektu, splnění požadavků zákazníka, 

spokojenost všech zainteresovaných stran, včasné dodání výstupu projektu v požadované 

kvalitě a ceně, návratnost vložených prostředků a co nejnižší zatížení životního prostředí. 
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Příklady neúspěšného projektu je překročení plánovaných termínů a nákladů, 

nedostatečná kvalita výstupního produktu, negativní vlivy na životní prostředí, 

nespokojený zákazník a ostatní zúčastněné strany a neumístitelnost produktu na trhu. 

2.5 Účastníci projektu 

Účastníky projektu lze dělit na primární, sekundární a terciární, podle toho jak moc 

ovlivňují projekt.  

2.5.1 Primární účastníci projektu 

Primární účastníci projektu jsou z historického hlediska takoví, kteří za účelem výstavby 

poskytnou nebo obstarají kapitál. Mezi primární účastníky projektu patří stavebník (zdroj 

peněžních prostředků) a  developer (zpracovatel kapitálu). Tyto osoby při výstavbě 

menších projektů zaštiťuje jedna osoba. (Tichý, 2008) 

 Stavebník 

Stavebníci existují dvojího druhu, a to stavebníci soukromí a stavebníci veřejní. 

Stavebníci soukromí jsou buďto jednotlivci (fyzické osoby – podnikatelé 

i nepodnikatelé), skupiny jednotlivců (sourozenci, manželé) nebo organizace (právnické 

osoby – občanská sdružení, nadace, podnikatelé a podobně). K veřejným stavebníkům 

se řadí zadavatelé veřejných zakázek (veřejní, dotovaní, sektoroví). (Tichý, 2008) 

Stavební zákon definuje stavebníka jako osobu mající za úkol požádat o vydání 

stavebního povolení nebo ohlašující provádění stavby, terénních úprav a zařízení a dále 

pak tyto činnosti provádět, pokud není stavebním podnikatelem realizujícím stavbu jako 

svou podnikatelskou činnost. Stavebníkem se v tomto zákoně rozumí také investor, 

zadavatel a objednatel stavby vzhledem k fázi projektu. (stavební zákon, 2006 ) 

 Developer 

Developerem je typ vlastníka, který postaví nemovitost za účelem následného pronájmu 

nebo prodeje. Klasickým příkladem developera jsou velké zahraniční penzijní fondy 

pronajímající stavbu ihned po dokončení s cílem zhodnotit vklady svých pojištěnců. 

(Roušar, 2008) 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/stavebni/cast1.aspx#par2
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2.5.2 Sekundární účastníci 

Sekundárními účastníky jsou pracovníci aktivně působící při přeměně finančních 

prostředků na hmotný kapitál. Patří k nim projektanti, dodavatelé, subdodavatelé dozoři 

a další. (Tichý, 2008) 

 Generální projektant 

Projektant nebo také architekt či inženýr. Těmito pojmy se obvykle rozumí skupina osob 

vedené jedním odborníkem. Zákazníkem projektanta je investor neboli stavebník. (Tichý, 

2008) 

Podle stavebního zákona je projektantem osoba oprávněná k projektové činnosti 

ve výstavbě.  Projektant může zpracovávat dokumentaci pro stavební povolení, územní 

rozhodnutí či provedení stavby. V případě veřejných zakázek je přizván  jakožto autorský 

dozor ověřující soulad dokumentace a skutečné realizace stavby. (stavební zákon, 2006) 

 Dodavatel 

Dodavatelem se rozumí osoba nebo skupina fyzických a právnických osob, kteří 

přeměňují finanční kapitál na kapitál hmotný. Dodavatelská činnost obnáší obstarání 

materiálu a prací potřebných pro stavbu, kontrolu jakosti, projektování a vedení realizace 

stavby. Dodavatel je z pohledu smluvních vztahů zhotovitelem stavebníka. (Tichý, 2008) 

 Stavební dozor 

Stavební dozor spolu se stavbyvedoucím mají sice stejné povinnosti, avšak odlišné pole 

působnosti. Tento účastník projektu musí být zajištěn stavebníkem v případě provádění 

stavby financované z veřejného rozpočtu. Pro stavbu rodinného domu není nezbytným, 

ale není na škodu, když je postaráno o ohlídání, zda je stavba realizována správně 

a materiály nejsou nijak šizeny. (Lalík, 2011) 

Osoba zastávající funkci stavebního dozoru sleduje postupy a způsoby provádění stavby, 

a zejména klade důraz na bezpečnost instalací a provozu technických přístrojů 

na staveništi, vhodnost použití materiálů a konstrukcí a také kontroluje pravidelné 

zapisování záznamů do stavebního deníku. (stavební zákon, 2006)  
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 Stavbyvedoucí 

Stavbyvedoucí má povinnost řídit realizaci stavby v souladu s rozhodnutím stavebního 

úřadu a s prověřenou projektovou dokumentací. Dále pak zajišťuje dodržování povinností 

vedoucích k ochraně života, životního prostředí a bezpečnosti práce. Dále je povinen 

zajistit odstranění případných závad vzniklých na stavbě a spolupracovat s dozorem 

stavebníka. (stavební zákon, 2006) 

2.5.3 Terciární účastníci 

Terciární účastníky představují osoby podílející se na kontrole, zajišťování, sledování 

a hodnocení projektu, a to různou mírou aktivity. Řadí se k nim stavební úřad, sousedé, 

veřejnost, banka, pojišťovna, sponzoři, Evropská unie, soudci, znalci a další. (Tichý, 

2008) 

2.6 Procesy projektového managementu 

V rámci projektového managementu na sebe navazují jednotlivé fáze projektu. Základní 

struktura projektu obsahuje pět stěžejních skupin procesů označovaných souhrnně 

pod těmito názvy: Iniciace projektu, Plánování projektu, Realizace projektových prací, 

Projektová kontrola a Uzavření projektu. V následujících bodech bude uvedena jejich 

krátká charakteristika (PMI, 2008): 

1. Iniciace – stanovení projektových cílů. 

2. Plánování projektu – vymezení vykonání a splnění cílů, nastavení časového plánu 

a finančního rozpočtu. 

3. Realizace projektových prací – proces provádění, organizace a koordinace 

projektových prací spolu s efektivním vedením lidí. 

4. Projektová kontrola – proces monitoringu a kontroly prováděných za účelem 

minimalizace odchylek od plánu. 

5. Uzavření projektu – zhodnocení a ověření kvality výstupů projektu a jeho 

uzavření. 
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2.6.1 Iniciace projektu  

V rámci iniciace projektu musí být stanoveny cíle, kterých má být uskutečněním projektu 

dosaženo. Mezi základními činnosti, které se v průběhu zahájení projektu musí vykonat, 

patří vymezení podmínek a předpokladů souvisejících s realizací projektu, dále pak 

vytyčení konkrétních cílů a zajištění jejich dosažení, sestavení dokumentu (zakládající 

listina projektu) blíže specifikující realizaci projektu a také musí být určeny osoby 

zodpovídající za jednotlivé části projektu. (Svozilová, 2006) 

Správné nastavení cílů definují pánové Doležal, Máchal a Lacko (2012) takto: 

 Cíl neboli žádoucí cílový stav, kterého chce organizace dosáhnout. Cíle jsou základním 

kamenem pro řízení a plánování čehokoliv. Pro jejich efektivní plánování je dobré použít 

analytickou metodu SMART, která je akronymem z počátečních písmen vlastností cílů 

v angličtině. Cíl by měl být: 

S = Specific – specifický, jednoduchý a hlavně konkrétní. 

M = Measurable – opatřený měřitelnými parametry úspěšnosti. 

A = Assignable – přidělitelný konkrétnímu subjektu nesoucímu odpovědnost. 

R = Realistic – dosažitelný za použití zdrojů, které jsou k dispozici. 

T = Time bound – časově splnitelný. 

Náklady projektu a stanovení jeho ceny 

Cena projektu se tvoří buďto pomocí předběžného rozpočtu, anebo srovnáním 

s historickými projekty či jinými obchodními odhady. Přesnost takovýchto propočtů 

je přímo odvislá od úrovně znalostí a zkušeností jejich sestavovatelů. Odpovědnost 

za cenový návrh nese manažer projektu, který jej s pomocí ostatních manažerů 

organizačních jednotek vypracuje a předloží managementu ke schválení. Pokud návrh 

vyhovuje, je o něm diskutováno se zákazníkem, pokud nikoliv je přepracován dle pokynů 

managementu. (Máchal, Doležal, Lacko a kolektiv, 2012) 
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Způsoby pořízení projektu 

Úspěšnost projektu závisí na kvalitách projektového manažera. Ten by měl znát veškeré 

legislativní kroky, jež je třeba vykonat před samotnou realizací projektu. Proto se nákupní 

a prodejní aktivity netýkají pouze obchodních oddělení firem, v praxi je běžné, že správný 

projektový manažer se po boku obchodníka zúčastňuje nákupu jednotlivých subdodávek. 

Při rozhodování o způsobech pořizování projektu, tím je myšleno, zda se nakoupí 

nebo realizuje vlastními silami, je třeba zhodnotit několik parametrů. Mezi základní 

z nich patří posouzení pořizovacích nákladů a kapitálové náročnosti, zhodnocení 

kapacitních a technologických možností pro realizaci a zvážení náročnosti na řízení 

z hlediska času, nákladovosti a potřeb subdodavatelů. (Máchal, Doležal, Lacko a kolektiv 

2012) 

V poslední fázi rozhodování o pořízení projektu je třeba zvážit (Svozilová, 2011): 

 dobu návratnosti investice (doba potřebná k pokrytí investice do projektu), 

 diskontované peněžní toky (metoda porovnávající aktuální a budoucí hodnotu 

investice), 

 rentabilitu projektu (metoda měřící použití disponibilních zdrojů pro dosažení 

zisku). 

2.6.2 Plánování projektu 

Cílem plánování projektu je zpřesnění předchozích výstupů, čili sestavení 

dvou základních plánových dokumentů projektu, kterými je (PMI, 2008): 

 Definice předmětu projektu – obsahuje informace nezbytné k popisu projektu 

a jeho cílů, a také tvoří komunikační základ mezi zákazníkem a projektovým 

týmem. Kvalitou zpracování tohoto dokumentu se dá ovlivnit řízení projektu 

z hlediska ekonomického, obchodního, personálního a odborného a dá se tak 

předejít následným chybám v Plánu projektu. 

 Plán projektu – slouží pro vnitřní komunikaci, a to jak mezi projektovým týmem 

a managementem, tak v projektovém týmu samotném. Tento plán řeší řízení 

projektu, předmět projektu, řízení nákladů, obsazení projektu, projektovou 

komunikaci, řízení subdodávek a řízení rizik a kvality. 
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Obsazení projektu  

Zajištění lidských zdrojů s příslušnou specializací za současné optimalizace nákladů 

je velmi složitá úloha, se kterou se musí manažer projektu vypořádat, a to zejména 

u komplikovaných projektů vyžadujících vícero rozličných profesí. (Svozilová, 2006) 

 Rozhodujícími faktory pro obsazení profesních rolí je odbornost a stupeň kvalifikace 

v závislosti k žádanému výkonu, časová dostupnost dle naplánovaného harmonogramu 

a finanční náročnost za výkon činnosti s ohledem k plánu v rozpočtu. (Máchal, 

Kopečková, Presová, 2015) 

Vhodným pomocníkem pro najímání pracovníků je vytvoření databáze, ve které 

se nacházejí jednotliví pracovníci popisy jejich rolí a ohodnocení výsledků z předešlých 

projektů. Za pomoci této databáze z velké části odpadá riziko náboru nekvalitních 

či nezkušených pracovníků a navázaní oboustranné důvěry a otevřenosti mezi liniovými 

manažery je snazší. (Svozilová, 2006) 

Další vhodný nástroj nápomocný k efektivnímu obsazování rolí v projektu je matice 

odpovědností RACI. Je to metoda přiřazení odpovědnosti za svěřený úkol jednotlivým 

pracovníkům a je to opět akronym z počátečních anglických slov (Doležal, Krátký, Cingl, 

2013): 

 Responsible (odpovědný za zadaný úkol).  

 Acountable (odpovědný za celý úkol). 

 Consulted (poskytovatel rad a konzultací potřebných k úkolu). 

 Informed (osoba informovaná o průběhu jak úkolu, tak rozhodnutí v tomto úkolu). 

 

Pravidlem této RACI matice je, že celkovou odpovědnost nese jedna osoba a zapojených 

jednotlivců je několik, a to v návaznosti na náročnost úkolu. 

Rozpočet projektu  

Rozpočet projektu je neoddělitelná část plánu projektu obsahující údaje o čerpání zdrojů 

projektu v peněžních nebo pracovních jednotkách. 

Slouží jako podklad při jednání o ceně projektu před uzavřením kontraktu tzv. předběžný 

rozpočet projektu a posléze v propracovanější formě tvoří součást plánu projektu. 
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Rozpočet se skládá ze tří primárních druhů nákladů, a to (Svozilová, 2006): 

1. Přímé náklady 

Mezi tyto náklady patří ty, které jsou přímo přiřaditelné k jednotlivým výkonům 

projektu, a není třeba je dále rozpočítávat. 

Například: materiál, práce, cestovné, pronájem či pořízení technologií, nákup 

subdodávek, pojištění a externí služby. 

2. Nepřímé náklady 

K nepřímým nebo také režijním nákladům se řadí ty, jež je třeba rozpočítat či vyjádřit 

jejich podíl v procentech určených managementem projektu. 

Například: provozní náklady budov a technologií používaných společností, podíl 

na nákladech na marketing a management a daně a poplatky. 

3. Ostatní náklady 

Do ostatních nákladů jsou zahrnuty takové náklady, které nelze zařadit 

do předchozích dvou kategorií. 

Například: rezervy na známá tzv. identifikovaná rizika, rezervy na krytí neznámých 

rizik a různé typy bonusů a provizí obchodníkům nezahrnuté do předchozích 

dvou skupin. 

2.6.3 Realizace projektových prací 

Náplní realizace projektu tvoří několik činností, a to zajištění finanční, právní 

a organizační oblasti. Mezi tyto činnosti patří opatření nezbytného kapitálu, sestavení 

projektového týmu, získání potřebných pozemků k realizaci a sepsání a uzavření nutných 

smluv. (Fofr, Souček, 2005) 

Tato fáze navazuje na uzavřené schvalovací procesy plánovací fáze, během kterých byly 

projektu přiděleny potřebné zdroje a jmenován projektový tým. Projekt je realizován 

projektovým týmem v čele s projektovým manažerem, jehož hlavní náplní práce 
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je koordinace činností zaměřených na výkon, motivaci členů týmu a kontrolu kvality 

a subdodávek. Podstatou realizace a řízení projektu je (Svozilová, 2006): 

 Výběr  - pracovníků potřebných na jednotlivé pozice. 

  Organizace – přidělování úkolů, stanovení pravomocí a odpovědností 

realizačnímu týmu, koordinace a návaznost zadaných úkolů. 

 Vedení – vhodné zvolení manažerského stylu vedení týmu, udržování efektivní 

míry komunikace v realizačním týmu, motivace, rozvoj pracovníků, předávání 

zkušeností a znalostí. 

2.6.4 Kontrola projektu 

Jakmile je schválen plán projektu, zahájí se první realizační práce spolu s čerpáním 

nákladů, aktivuje se tím další proces, a to proces projektové kontroly. Monitorování 

a kontrola se soustředí na prověřování skutečného průběhu projektu a jeho porovnávání 

s plánem z hlediska času, nákladů, kvality a také souvisejících rizik. Zajišťuje 

se tak  činnost projektu a udržování správného směru k naplnění vytyčených cílů. Pokud 

se objeví během měření odchylky od projektového plánu, dojde k jejich vyhodnocení 

a doporučí se postup k nápravě. (Svozilová, 2006) 

Monitorování a kontrola tedy představují proces sestavený ze tří fází (Svozilová, 2006): 

 Měření – zjištění skutečného stavu sledovaných hodnot, čili určení stavu, v jakém 

se projekt nachází. 

 Hodnocení – porovnání skutečného a plánovaného stavu hodnot a následné 

zhodnocení míry naplnění předpokladů. 

 Korekce – analýza příčin všech odchylek od plánu a odstranění těch nežádoucích 

pomocí okamžitých operativních zásahů. 

2.6.5 Ukončení projektu 

Proces ukončení projektu začíná, jakmile jsou dokončeny a připraveny ke schválení 

veškeré výstupy projektu, které byly zahrnuty v plánu. (Doležal, Máchal, Lacko 

a kolektiv, 2012) 
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Tento proces je složen ze dvou základních části, a to uzavření kontraktu a uzavření 

projektu. Do uzavření kontraktu patří schválení výstupu projektu zákazníkem, závěrečná 

fakturace projektu a jeho převedení do praktického použití. Uzavření projektu zahrnuje 

zpracování finálních a hodnotících interních dokumentů popisujících průběh projektu, 

rozpuštění členů projektového týmu a jejich individuální hodnocení za provedené výkony 

a závěrečné administrativní kroky potřebné k uzavření projektu. (Svozilová, 2006) 

2.7 Management jakosti 

Jakost nebo také kvalita je pojmem vyjadřujícím kladné vlastnosti služby nebo výrobku. 

Je-li služba či výrobek kvalitní znamená to, že požadavky zákazníka byly splněny 

a standardy dodrženy (ManagementMania.com, 2011-2013). 

2.7.1 Postup plánování jakosti  

Tento postup je charakterizuje pan Plura (2001) posloupností následujících činností:  

1. Nejprve je nutné určit skupinu zákazníků a zjistit jejich potřeby, podle kterých 

budou stanoveny cíle jakosti výrobku. Zákazníkem bude v tomto případě každý, 

na koho bude výrobek nějakým způsobem působit (kupující, užívající). 

2. Zadruhé je třeba zjistit potřeby vybraných zákazníků. Pro stanovení potřeb 

zákazníků je vhodné využití co nejvíce zdrojů, ze kterých se dají čerpat informace. 

Mezi tyto nejběžnější a nejčastější zdroje se řadí například rozhovory 

se zákazníky, brainstorming, dotazníky vyplněné zákazníky, zprávy z průzkumu 

trhu a konkurenceschopnosti nového výrobku. 

3. Třetím krokem je pomyslný překlad potřeb zákazníků do řeči výrobce. Tento 

krok se může zdát zbytečný, ale formulace potřeby zákazníka není technicky 

specifická a poté by mohly nastat komplikace kvůli nesprávnému porozumění. 

Vhodnou metodou k tomuto překladu je metoda QFD (dům kvality). 

4. Začtvrté je třeba k technické specifikaci přiřadit měřitelné parametry. 

V nejlepším případě jsou specifikace zastupovány číselnými hodnotami 

měřitelných parametrů. 

5. V pátém kroku, po transformaci potřeb do měřitelných parametrů, musí být 

výrobci schopni měření provést či zajistit. 
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6. Šestý krok je fáze plánování jakosti výrobku neboli jeho vývoj. Zde se vymezí 

znaky jakosti výrobku, které odpovídají požadavkům zákazníků. Nutné je však 

také zohlednit další aspekty jakými jsou image firmy (značky) a její strategie, 

informace o vývojový stupeň vědy a techniky v dané oblasti a také limitující 

faktory (legislativa bezpečnosti, ekologie a ochrana zdraví). 

7. Za sedmé je potřeba provést optimalizaci návrhu výrobku. V tržním prostředí 

by výrobek měl vyhovovat jistým kritériím, a to splněním požadavků zákazníků 

a potřeb dodavatelů, měl by být konkurenceschopný, a to za optimální cenu 

jak pro dodavatele tak i zákazníka. 

8. Osmý krok řeší vývoj procesu pomocí údajů o znalostech a dovednostech 

uživatelů procesu, dále pak prostředí, ve kterém se budou procesy odehrávat 

a jako poslední o reálném využití procesu. Nejpodstatnější v tomto kroku 

je případné odhalení nedostatků a nereálných parametrů v dostatečném předstihu 

(např. pomocí FMEA). 

9. V předposledním kroku se optimalizuje a prokáže způsobilost procesu. Tato 

část probíhá podobně jako optimalizace návrhu výrobku. Jako hodnotící kritéria 

způsobilosti procesu jsou považovány indexy způsobilosti, díky kterým 

se dá posuzovat, zda je nabízená varianta procesu přijatelná.  

10. Jako poslední je nezbytný převod procesu do výrobních instrukcí. Je-li tento 

krok proveditelný, potvrdí se tak způsobilost procesu v provozních podmínkách 

a lze k němu určit příslušné výrobní instrukce. 

2.7.2 Cyklus PDCA 

Výchozím modelem pro zlepšování jakosti je Demingův cyklus PDCA. Během čtyř fází, 

kterými je tento cyklus tvořen, by se měla jakost zlepšovat nebo by měly být provedeny 

změny k tomu nápomocné. Pro zajištění nikdy nekončícího zlepšování je proces sestaven 

tak, aby neměl konec a neustále se opakoval. (Plura, 2001) 

Stručná charakteristika jednotlivých fází Demingova cyklu zní (Svozilová, 2011): 

P - plan (plánuj) – shromáždění informací a tvorba plánu, který obsahuje aktivity 

ke zlepšení a případnému odstranění problému. 

D – do (vykonej) – zavedení plánovaných aktivit. 
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C – check (zkontroluj) – kontrola dosažených výsledků včetně srovnání s plánem, 

zhodnocení celkového stavu. 

A – act (reaguj) – reakce na dosažené výsledky a posouzení, zda splnily očekávání 

a případný problém byl vyřešen. Pokud problém vyřešen nebyl, hledá se jeho 

příčina, sestaví se nový plán a celý cyklus se opakuje. 

 

Obrázek 2: PDCA diagram (Zdroj: nationalvetcontent, 2011) 

 

PDCA diagram je možné použít pro řešení jakéhokoliv problému a výhodou je, že jeho 

kroky se mohou bez přestání opakovat. Používá se v informačních systémech, 

psychologii, logistice, marketingu, managementu, systému kvality atd. (Plura, 2001). 

2.8 Metody analýzy rizik a jakosti 

K nejpoužívanějším metodám analyzující rizika a jakost patří následující. 

2.8.1 Metoda QFD (Quality Function Deployment) 

Metoda QFD, známá také jako dům kvality, je metoda, která pomocí maticového 

diagramu plánuje úroveň jakosti. Pomáhá transformovat potřeby zákazníků 

do odpovídajících znaků jakosti výrobku, znaky jakosti do znaků jakosti jednotlivých 

částí výrobku, znaky jakosti částí do parametrů procesů a parametry procesů 

do konkrétních výrobních instrukcí. (Plura, 2001) 

Název této metody vychází z tří principů (Tomek, Vávrová, 2007): 

 Kvalita – spokojenost zákazníka je zajištěna přenesením jeho požadavků 

do samého návrhu produktu. 
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 Funkčnost – ke všem složkám hodnototvorného řetězce je přistupováno 

systematicky. 

 Kontrola – široké nasazení členů týmu formou provádění všeobecných kontrol 

a úprav produktu podle představ zákazníka. 

Tento nástroj je velmi důležitý pro komunikaci a úspěch jeho používání pramení z týmové 

práce, na které se podílí pracovníci z odlišných útvarů podílejících se na vývoji výrobku 

či procesu (marketing, vývoj, řízení jakosti, příprava výroby a samotná výroba, 

konstrukce, technická kontrola, ekonomické oddělení atd.).(Plura, 2001) 

Výhody plynoucí z používání této metody (Plura, 2001): 

 Zaměření na zákazníka – zvýšení spokojenosti díky lepší komunikaci, 

s čímž souvisí správné pochopení jejich požadavků a přesnější plnění. 

 Vybudování databáze informací pro efektivní plánování jakosti. 

 Úbytek konstrukčních a technologických změn, problémů během rozběhu výroby 

a celkové zkrácení doby. 

 Nižší celkové náklady díky zkracování časové náročnosti a efektivnímu 

rozdělování zdrojů. 

 Rychlejší odhalení rizikových oblastí a záporných znaků jakosti. 

 Podpora orientace na Total Quality Management. 
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Obrázek 3:QFD metoda (Zdroj: Upraveno dle Plura, 2001, s. 55) 

2.8.2 Přezkoumávání návrhu (Design review) 

„Přezkoumávání návrhu představuje dokumentované, vyčerpávající a systematické 

zkoumání návrhu prováděné s cílem vyhodnotit jeho způsobilost plnit požadavky 

na jakost, identifikovat problémy pokud existují a navrhnout postup jejich řešení (Plura, 

2001, s. 71).“ 

Hlavním cílem tohoto přezkoumání je vyhodnocení jeho způsobilosti plnit požadavky 

týkající se jakosti, odhalit možné nedostatky a doporučit způsob jejich řešení. 

Přezkoumání by se měl ujmout tým zkušených a nezaujatých odborníků, čili tým sestaven 

z členů nezapojených do tvorby návrhu či managementu jakosti. (Janíček, 2013) 

Toto přezkoumávání se doporučuje provádět na konci každé fáze a před veškerými 

závažnými rozhodnutími vývoje návrhu a u každého nového výrobku či procesu, jelikož 

je chápáno jako poradenská činnost. Nemůže sice nahradit tvůrčí činnost, kde se správně 

definují požadavky na výrobky a jejich technické řešení, ale je-li tato kontrola provedena, 

snižuje se riziko přehlédnutí chyb v návrhové části. (Plura, 2001). 
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2.8.3 Metoda FMEA procesu (Failure Mode and Effect Analysis) 

FMEA je jednou ze základních metod plánování a prevence nejakosti a taktéž 

je důležitým nástrojem sloužícím k přezkoumávání návrhu. Tato analytická metoda 

identifikující místa možného výskytu vad odhaluje rizika již v rané fázi projektu, 

a to v 70-90 % možných neshod. Původně byla určena pro řešení složitých systémů 

v kosmickém výzkumu, ale velmi brzy začala sloužit k prevenci výskytu diferencí 

v dalších oblastech (př. Automobilka Ford). (Plura, 2001) 

 

Obrázek 4: FMEA (Zdroj: Upraveno dle Plura, 2001, s. 89) 

Přednosti pojící se s používáním této metody (Plura, 2001): 

 Zapříčiňuje úbytek ztrát vyvolaných nízkou jakostí výrobků. 

 Zastupuje systémový přístup prevence nejakosti. 

 Krátí časovou délku řešení vývojových prací. 

 Zvyšuje svými poznatky spokojenost zákazníka. 

 Náklady potřebné k jejímu vyhotovení jsou pouhým zlomkem v porovnání s těmi, 

které by mohly nastat po výskytu vady. 

 Na základě ohodnocení rizika možných výskytů vad vytváří opatření, vedoucí ke 

zkvalitnění návrhu. 

V poslední době začíná být používání této metody velmi oblíbené mezi zákazníky, 

kteří někdy dokonce vyžadují její provedení, jelikož je známkou toho, že výrobce 

posoudil a vyhodnotil veškerá rizika vedoucí k selhání výrobku či procesu a na ně nasadil 

preventivní opatření, aby jejich výskytu zamezil). 
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2.8.4 Metoda FTA (Fail Tree Analysis) 

Technika stromu rizik je velmi snadná, srozumitelná a tudíž také rozšířená technika. 

Tato pomůcka slouží většinou k analýze rizik. Mnohdy se totiž ve spojitosti s identifikací 

rizik přijde na to, že jednotlivé události lze dobře zachytit ve tvaru připomínající strom. 

(Doležal, Lacko, Máchal, 2011) 

Analýza stromu chyb je vyjádřena grafickým zpracováním potenciálních poruch 

v soustavě. V tomto logickém diagramu jsou přehledně viditelné vztahy mezi vrcholovou 

událostí, nazývanou také jako kořen stromu, a příčinami vzniku události tvořícími 

pomyslné větve stromu. Jde tedy o nepřímou expertní metodu, kdy je známý důsledek 

a dohledávají se k němu veškeré možné příčiny. (Janíček, 2013) 

2.8.5 Síťový graf 

Klíčovou součástí plánování projektu je zejména časové rozvrhnutí jednotlivých aktivit 

tvořících projekt. Při tvorbě časového plánu je třeba uvažovat současně všechny složky 

trojimperativu (cíl, čas, zdroje), seřadit činnosti a nalézt mezi nimi logické vazby, kterými 

jsou provázány. Výsledkem takto seřazených činností může být grafické znázornění 

závislostí mezi činnostmi pomocí síťového grafu. (Doležal, Lacko, Máchal, 2011) 

Síťový graf lze rozlišit na dva typy dle interpretace základních prvků grafu, 

a to na (Janíček, 2013): 
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 Hranově definovaný – činnosti jsou znázorněny pomocí ohodnocených 

orientovaných hran, uzly znamenají okamžik začátku a konce činnosti.

Obrázek 5: Hranově definovaný síťový graf (Zdroj: Fiala, 2004) 

 

 Uzlově definovaný – činnosti představují ohodnocené uzly a orientovanými 

hranami se označují závislosti mezi činnostmi. Tento typ je nejrozšířenějším 

způsobem jak znázornit softwarové produkty.  

Obrázek 6: Uzlově definovaný síťový graf (Zdroj: Fiala, 2004) 

V rámci vytváření síťového grafu je třeba dodržet několik zásadních pravidel. Graf 

má pouze jeden začátek a jeden konec a šipky jsou orientovány zleva doprava 

a znázorňují tok času, tudíž nelze vytvářet žádné cykly. (Doležal, Lacko, Máchal, 

2011) 

2.8.6 Diagram příčin a následků 

Grafický nástroj známý také jako Ishikawa (rybí kost) vhodný k analýze všech příčin 

určitého následku, by měl zahajovat každé řešení problému způsobeného několika 

příčinami. Princip diagramu spočívá v jednoduchém rozdělení na hlavu rybí kosti 



34 

 

představující následek a páteř s kostmi zobrazující jeho příčiny roztřízené do odvětví. 

(Korecký, Trkovský, 2011) 

Pochopení a orientace v tomto grafu je velmi snadná, a proto se může do řešení problému 

zapojit široká skupina pracovníků. Pro efektivní zpracování tohoto grafu je nezbytná 

týmová práce založená na brainstormingu. Doporučením je zde požádat o pomoc 

také laiky nezatížené „provozní slepotou“. (Plura, 2001)  

Obrázek 7: Diagram příčin a následků (Zdroj: Upraveno dle Střelec, 2012) 

Prvním krokem tvorby diagramu je stanovení hlavních kategorií příčin řešeného 

problému, přičemž nejčastějšími jsou materiál, zařízení, metody, lidé a prostředí. 

Tyto kategorie se zaznamenávají v grafu jako hlavní větve směřující k vodorovné lince, 

která všechny zmíněné kategorie příčin problému vede k jeho samotné podstatě. 

Poté se provádí dekompozice příčin na „příčiny příčin“ až do té doby, dokud se neodhalí 

veškeré zásadní příčiny šetřeného následku (Plura, 2001). 



35 

 

2.8.7 Metoda RIPRAN  

Doporučenou metodou analýzy rizik projektu je metoda RIPRAN. Tato metoda vyžaduje 

tým zkušených pracovníků s dostatkem podkladů ke zkoumanému projektu 

ale také podkladů z projektů minulých, aby mohli správně kvantifikovat rizika. (Doležal, 

Máchal, Lacko, 2011)  

RIPRAN se skládá ze čtyř stěžejních kroků (Doležal, Lacko, Máchal, 2011): 

1. Identifikovat nebezpečí projektu – tým sepíše seznam nebezpečí nejlépe 

formou tabulky, kde uvede hrozbu (projev nebezpečí) a scénář (děj odehrávající 

se po hrozbě). 

2. Kvantifikovat jeho rizika – rozšíření předchozí tabulky o pravděpodobnost 

výskytu scénáře, dopad scénáře na projekt a finální hodnotu rizika (výsledek 

násobení předešlých dvou hodnot). 

3. Reagovat na rizika související s projektem – reakce probíhá prostřednictvím 

vhodných opatření snižujících hodnoty jednotlivých rizik na přijatelnou úroveň. 

Tyto opatření je dobré opět zapsat do tabulky obsahující předpokládané náklady, 

termín realizace opatření, odpovědného pracovníka a novou hodnotu rizika 

sníženou díky návrhu na konkrétní opatření. 

4. Celkově posoudit rizika projektu – ve výsledném posouzení rizik se zhodnotí, 

zda se vůbec s možnými riziky vyplatí projekt realizovat a zda případné opatření 

na snižování rizik nejsou příliš nákladné. 

ID Hrozba

Pravděpod

obnost 

hrozby

Scénář

Pravděpod

obnost 

scénáře

Celková 

pravděpodo

bnost

Hodnota 

rizika
Opatření

 

Obrázek 8: Ripran (Zdroj: Upraveno dle lbms.cz, 2015) 
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3 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

Pro účely této diplomové práce jsem si vybrala brněnskou akciovou společnost zabývající 

se stavitelskou činností.  

3.1 Historie společnosti 

Společnost FIRESTA (Fišer, rekonstrukce a stavby) je akciovou společností se sídlem 

v Brně. Tato firma vznikla roku 1990 jako soukromá firma a svou činnost zahájila 

s pouhými desíti zaměstnanci. Roku 1996 změnila formu podnikání na již zmíněnou 

akciovou společnost a začala se rozrůstat. V současnosti firma zaměstnává více než 450 

kvalifikovaných zaměstnanců. Centrála firmy se nachází v Brně a odštěpné závody 

a střediska má v Praze, Ostravě, Plzni a Bratislavě. Počátkem roku 2007 rozšířila 

svou působnost do Rumunska a Polska. (firesta.cz, 2008) 

 

3.2 Předmět podnikání 

Společnost se zabývá zejména výstavbou, rekonstrukcí a různými druhy oprav silničních 

a železničních mostů. Dále pak vyrábí ocelové konstrukce mostů, staví průmyslové 

a pozemní stavby, provádí sanace betonových konstrukcí a chemické či vakuové 

injektáže, pokládání inženýrských sítí. K jejich nabídce také patří vkládání a vyjímání 

provizorních mostů, pronájem strojů a mechanizace zemních prací či výstavba 

podpěrných konstrukcí včetně zpracování projektů. (kurzy.cz, 2010-2015) 

3.3 Politika jakosti 

Jelikož tato stavební společnost chce patřit k nejlepším ve svém oboru, a to v realizacích 

dopravních staveb, mezi její hlavní zájmy patří budování a udržení důvěry svých 

zákazníků. Jakost dokončených staveb je pro ni důležitější než zisk za každou cenu. 

Aby byla společnost úspěšná, musí zaměstnávat kvalitní pracovníky, proto se nestará 

jen o spokojenost zákazníků, ale také svých zaměstnanců., což se promítá do efektivnosti 

výsledné práce. (firesta.cz, 2008) 

Obrázek 9: Logo společnosti (Zdroj: firesta.cz, 2008) 
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Systém jakosti vyžaduje, neustálé sledování nových poznatků z praxe, a to zejména 

u technickohospodářských pracovníků. To, že se společnost iniciativně zapojuje 

do neustálého zdokonalování tohoto systému, vypovídá fakt, že se v roce 2002 stala 

vítězem Národní ceny České republiky za jakost. (firesta.cz, 2008) 

3.4 Enviromentální politika 

Společnost odborně řídí dopady svých činností, aby chránila své zákazníky, zaměstnance 

a také přispívala ke zlepšování životního prostředí. Ve své enviromentální politice 

se zavazuje například k dodržování zákonů a předpisů o ochraně životního prostředí, 

minimalizaci negativních dopadů vlastních činností a služeb na životní prostředí, 

recyklaci a efektivnímu hospodaření s energiemi a vodou a k předcházení nadměrnému 

vytváření odpadů. (firesta.cz, 2008) 

3.5 Politika BOZP 

V rámci bezpečnostní politiky prosazuje otevřený přístup k informacím o rizicích 

při práci a jejích dopadech, jak zainteresovaným stranám, tak veřejnosti. Management 

společnosti zajišťuje dodržování platných zákonů a nařízení, která se vztahují k ochraně 

zdraví zaměstnanců při práci. Dále se společnost zavazuje k dodržování závazných limitů 

emisí a usilování o jejich minimalizaci. Snaží se používat přednostně nové a bezpečné 

materiály, aby předcházela rizikům při práci. Co se týče zaměstnanců, se stará o jejich 

vzdělávání, motivaci a uvědomování si rizik a dopadů jejich práce, a to na všech stupních 

organizace. (firesta.cz, 2008).  
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3.6 Organizační struktura 

Společnost vede hlavní ředitel, který má pod sebou šest ředitelů odpovědných 

za konkrétní oddělení (Michálek, 2015): 

 Ekonomický ředitel – vede ekonomické oddělení pro Českou republiku, 

Slovensko, Polsko a Rumunsko. 

 Provozně správní ředitel – má na starosti IT, dohlíží na správu areálu skladových 

prostor, prostor k výrobě ocelových konstrukcí, dopravy a mechaniky. 

 Výrobní ředitel – dohlíží na střediska specializující se na mosty, izolace, 

inženýrské sítě a železniční svršky a spodky. 

 Finanční ředitel – má pod sebou obchodního zástupce pro Ostravu a pro Čechy, 

ti řeší nabídky a zakázky v daných lokalitách a skladový areál v Ostravě. 

 Obchodní ředitel – zaštiťuje obchodní oddělení spolu s oddělením nákupu 

a nabídek. 

 Technický ředitel – řídí technické oddělení, oddělení metrologie a ocelových 

konstrukcí. 

Do druhé linie pracovníků, kteří se zodpovídají hlavnímu řediteli, patří pracovník 

marketingu, personální manažer, pracovník BOZP a PO a sekretariát. 

V třetí linii ne méně významné vystupují stavbyvedoucí se svými asistenty (stavební 

mistři), projektanti, výrobní přípraváři, vedoucí pracovních čet a v poslední řadě 

manuální pracovníci. Jednotliví stavbyvedoucí se podle svého zaměření věnují 

různým typům staveb – kanalizace, mosty, parky atd. 



39 

 

 

Obrázek 10: Organizační struktura (Zdroj: Vlastní zpracování,  konzultace Michálek, 2015) 

Na výše uvedeném diagramu je zobrazena zúžená organizační struktura střediska 

zabývajícím se výstavbou a rekonstrukcí mostů. 

 V čele stojí výrobní ředitel, který má pod sebou jednoho vedoucího střediska, 

který se zodpovídá ze všech zakázek a práce jeho podřízených. Těmi, jak podle hierarchie 

lze vidět jsou výrobní přípraváři a několik stavbyvedoucích. Podřízenými 

stavbyvedoucích jsou buďto interně zaměstnaní Vedoucí čety s interními dělníky 

anebo externisté, kteří plní stejné funkce a mají své vlastní dělníky. 
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4 ANALYTICKÁ ČÁST 

V analytické části bude uveden popis průběhu projektu a provedeny analýzy na hodnocení 

rizik, které během ní mohou nastat. 

4.1 Průběh projektu 

Jelikož se společnost zaměřuje především na mosty, hlavním zákazníkem, vypisovatelem 

zakázek je stát, přesněji Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), Správa železniční dopravní 

cesty (SŽDC), kraje, či správy větších měst. Druhým potenciálním zákazníkem jsou také 

větší společnosti, kterým jsou prováděny subdodávky. (Kaláb, 2014) 

Stát prostřednictvím SŽDC a ŘSD má povinnost vystavit ve věstnících veřejných zakázek 

nabízené zakázky, a to nejprve na vypracování projektové dokumentace stavby a poté 

na zhotovení stavby samotné. (Kaláb, 2014) 

Jednotlivé společnosti mají po vystavení nabídky 30 dní na to, aby zkontrolovaly 

správnost Výkazu výměr a sestavili na něj finanční rozpočet a harmonogram prací. 

Aby se staly platnými účastníky soutěže, musí všechny požadované dokumenty doručit 

na sjednané místo a v domluveném čase investorovi (stavebníkovi). (Kaláb, 2014) 

Pokud se zakázka vyhraje (80% důraz kladen na cenu), je přidělena stavbyvedoucímu. 

Ten dostane zakázku se stanoveným rozpočtem, orientačním harmonogramem prací, 

termínem na zhotovení a projektovou dokumentací (půdorys stavby, její podélný řez atd.). 

(Kaláb, 2014) 

Stavbyvedoucí nebo jím pověřený asistent dostane již zmíněné dokumenty ke studiu, 

potom určí počet interních pracovníků a subdodavatelů a domluví si schůzku 

s technickým dozorem investora (dále jen TDI) se kterým domluví průběh stavby 

a potřebné papírování (technologické předpisy, koncepty realizační dokumentace – RDS 

v přesnější verzi než v návrhu). (Michálek, 2014) 

Šest týdnů před zahájením stavebních prací, se musí podat žádost krajskému úřadu, 

jeho odboru dopravy, o dočasné omezení nebo úplnou uzavírku komunikace. 

Tato záležitost je již předjednána, takže nebývá problém se schválením, jen občas nejsou 

schváleny objízdné trasy nebo se nepovolí úplná uzavírka, ale pouze částečná. 

Na vyjádření má tento úřad 30 dní. (Michálek, 2014) 
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Podle stavebního zákona se musí oficiálně převzít staveniště, kde TDI, případně 

s technickým dozorem stavby, předává staveniště stavbyvedoucímu za dobrovolné účasti 

všech zainteresovaných orgánů (např. České dráhy, EON, O2, RWE, město, atd.). 

(Stavební zákon, 2006) 

Převzetí staveniště probíhá tak, že se provede obchůzka, vyjasní se nesrozumitelnosti 

kolem stavby, projdou se všechny body stavebního povolení a podepíše se Protokol 

o převzetí. (Michálek, 2014) 

Pak už probíhá výstavba, kdy každý týden dochází ke kontrole TDI. Ten prověřuje kvalitu 

odvedené práce, správnost a úplnost dokladů (ke stavbě se používá materiál shodný 

s materiálem na dokladech) a stavební deník, který pravidelně podepisuje. (Michálek, 

2014) 

Mezi nejdůležitější zkoušky jakosti prováděné na stavbě patří (Michálek, 2014): 

 Kvalita betonu – u čerstvého betonu jeho obsah vzduchu a konzistence, 

u ztvrdlého betonu pak jeho krychelná pevnost a odolnost vůči průsaku tlakovou 

vodou a chemickým rozmrazovacím látkám. 

 Kvalita zemin – jejich únosnost, vlhkost, zrnitost (obsah jemných částic – mohou 

bobtnat a měnit strukturu), konzistence (v případě nesprávné konzistence může 

docházet k zvlnění vozovky) a zhutnění (kolikrát byla utlačena dusadlem). 

 Kvalita hydroizolace – podklad a její vlhkost, pevnost v tahu (odvod vody 

po spádovém betonu). 

Na konci měsíce či jinak sjednané doby, záleží na smlouvě, vystaví stavbyvedoucí soupis 

prací, potvrzený TDI, a ten pak slouží jako podklad k fakturaci pro účetní. (Michálek, 

2014) 

Dalším kontrolním pracovníkem je interní BOZP technik provádějící interní audity BOZP 

(bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a QEMS (systém řízení jakosti životního 

prostředí). Kontroly provádí zhruba jednou za dva měsíce a prověřuje doklady 

a proškolení na BOZP, úklid na staveništi, dostatečnost vybavení ochrannými pomůckami 

a havarijními soupravami (norná stěna), bezpečnost na pracovišti jak pro zaměstnance, 

tak i kolemjdoucí (trčící dráty, díry, chybějící zábradlí). Tohoto pracovníka znovu 
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kontroluje koordinátor BOZP, což je zaměstnanec investora a provádí totožné kontroly 

jako BOZP technik. (Michálek, 2014) 

Po ukončení veškerých stavebních prací dochází k první hlavní prohlídce, kterou provede 

autorizovaný projektant než je stavba uvedena do provozu. Poté dochází k předání stavby. 

Stavbyvedoucí zkompletuje veškeré doklady (protokoly o provedení zkoušek, certifikáty 

zabudovaných materiálů a výrobků, prohlášení o shodě certifikátu a provedené práce, 

stavební deník, mostní list, plán údržby, geometrické plány, fotodokumentaci průběhu 

stavby, závěrečnou zprávu o kvalitě a potvrzení o předání pozemků dočasného záboru) 

a předá je TDI. TDI vystaví předávací protokol, obě strany jej podepíší a stavba je u 

konce. (Michálek, 2014) 

Posledním úkolem stavbyvedoucího je sepsat referenční list obsahující celkové shrnutí 

stavby. Dokumenty tohoto typu bývají také součástí podkladů pro soutěž o zakázky a 

jejich „platnost“ činí 5 let. (Michálek, 2014) 

4.2 Informace o projektu 

Analýze bude podroben konkrétní projekt, a to rekonstrukce mostu. Rekonstruovaný most 

se nachází v Náměšti nad Oslavou, typově odpovídá železobetonovému mostu. Jedná 

se o třípolový most s nosnou konstrukcí tvořenou železobetonovou deskou uloženou 

na tangensiálních ložiscích. (Michálek, 2015) 

Rekonstrukce probíhala z důvodu nevyhovujícího zádržného systému, nefunkční izolace 

a degradace betonu spodní stavby (pilíře). Během provádění rekonstrukce se objevilo 

několik dalších problémů, které nekorespondovaly s projektovou dokumentací. 

(Michálek, 2015) 

Prvním problémem byly kaverny způsobené dešťovou vodou. Nacházely se pod oběma 

přechodovými deskami a vznikly z důvodu špatné izolace. (Michálek, 2015) 

Druhým problémem bylo zjištění, že původní spádová vrstva a nosná železobetonová 

deska byla provedena v jednom betonářském taktu. To znamenalo, že nebylo možné 

odsekat pouze spádovou vrstvu na železobetonové desce, ale musela se zvýšit niveleta 

na celou délku mostu spolu s navazujícími částmi komunikace. (Michálek, 2015) 
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Posledním problémem byla nesoudržnost pohledových betonů spolu s omítkou. Tudíž po 

otrýskání křemičitým pískem nebyla splněna předepsaná pevnost v tahu během 

prováděných odtrhových zkoušek. (Michálek, 2015) 

Všechny tyto problémy byly zapříčiněny nedostatečnou diagnostikou původního stavu 

mostu, z které vycházela projektová dokumentace pro zadání stavby do soutěže. 

Odpovědnost za tyto problémy nesla ŘSD, a proto prodloužení délky stavby a mimořádné 

práce byly společnosti Firesta proplaceny. (Michálek, 2015) 

Á  

Obrázek 11: Most po rekonstrukci (Zdroj: Michálek, 2014) 
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4.3 Analytické metody řízení rizik a jakosti 

K analýze rizik a jakosti bude v této práci požita metoda FMEA, Diagram příčin 

a následků a částečné zpracování projektu v MS Project, kde bude vygenerován Gantův 

diagram spolu s harmonogramem prací a odpovědností za tyto práce. 

4.3.1 Diagram příčin a následků 

Následující diagramy příčin a následků se zabývají třemi, z pohledu projektového 

managementu, nejzásadnějšími problémy. Tyto tři problémy se pojí s dodržováním 

trojimperativu, kam patří dodržení ceny, termínu a kvality. 

Termín projektu 

První ze tří diagramů řeší anaýzou jednotlivých příčin problém nedodržení termínu. 

 

Obrázek 12: Termín projektu (Zdroj: Vlastní zpracování, konzultace Michálek, 2015) 
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 Vybavení a materiál 

První hlavní příčinou je vybavení a materiál. V jednotlivých podpříčinách se řeší 

nevhodně zvolený materiál (nekvalitní, nevhodný pro daný typ stavby, atd.), nedostatečné 

množství objednaného materiálu (špatná komunikace s dodavatelem, nesprávný odhad 

potřebného materiálu rozpočtářem), nedostatečná kapacita strojů (dostupné stroje jsou 

zapotřebí na vícero stavbách, společnost nevlastní dostatek strojů,  potřebné stroje nebyly 

opatřeny formou pronájmu) a jako poslední potřebné vybavení je staršího typu 

(nespolehlivé, zpomaluje či dokonce ztěžuje práci, neodvádí dostatečně kvalitní práci). 

 Lidský faktor 

Druhou příčinou je chyba lidského faktoru. Chyby způsobené člověkem může zavinit 

jeho stresové vypětí, které může být z důvodu jeho přepínání a dopadem bývají chyby 

z nepozornosti a případně pozdě zpracované dílčí úkoly.  

 Management 

Nezbytnou roli v dodržování termínu plní management, a tudíž i ten může být příčinou 

řešeného problému. Díky špatné  komunikaci managementu se stavbyvedoucími 

a nedostatečné kontrole průběhu prací se mohou dostavit problémy. A to například vlivem 

nezkušeného začínajícího stavbyvedoucího, který zatím neumí správně koordinovat 

činnosti a dochází ke zbytečným prodlevám.  

 Faktor prostředí 

Čtvrtou příčinou nedodržování termínu je faktor prostředí. K tomuto faktoru se pojí 

stávky obyvatel či úmyslné znesnadňování prováděných prací z důvodu omezování 

prostoru a způsobování hluku a prachu. Další příčinou je nezahrnutí do časového plánu 

vzdálenost vzhledem ke skladům a základně, ve které ke stavbě dochází. Geografická 

náročnost prostředí stavby i  jejího okolí dokáže také značně časově ztížit výkon 

jednotlivých prací. Poslední příčinou této kategorie je nepřízeň počasí. Ta jako taková 

se nedá naplánovat, eliminovat či zastavit. Je zde myšlena v rámci zvážení, kdy je vhodné 

i přes nepřízeň počasí pracovat, jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska kvality celkové 

výstavby. 
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 Technologie a procesy 

Poslední příčinou v kategorii nedodržení termínu jsou technologie a procesy. 

Zde je nejčastější příčinou špatně nastavený postup prací a časového harmonogramu. 

Kvalita vypracování 

Druhý diagram se prostřednictvím jednotlivých příčin zaobírá problémem kvality 

vypracování projektu. Tento diagram se některými příčinami podobá předchozímu 

diagramu, jelikož kvalita a dodržení termínu se vzájemně velmi propojuje a jde spolu 

ruku v ruce. 

 

Obrázek 13: Kvalita vypracování projektu (Zdroj: Vlastní zpracování, konzultace Michálek, 2015) 
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 Vybavení a materiál 

První příčinou této kategorie je opět vybavení a materiál. Tyto dva aspekty jsou 

z technického hlediska pro kvalitu budoucí stavby zásadní. Tudíž kdyby v průběhu 

projektu byly použity nevhodné nebo dokonce nekvalitní materiály za pomoci ne zcela 

funkčních zařízení, stavba by nemohla dosahovat požadovaných kvalit. 

 Lidský faktor 

Druhou zásadní příčinou nekvalitně odvedené stavby je dozajista personál, který 

ji provádí a vede. Zde jsou příčiny totožné jako v prvním diagramu, a totiž špatný 

pracovní výkon v důsledku stresového vypětí a přetěžování zaměstnanců. Obzvláště 

zde se také projeví kvalifikace a zkušenost jednotlivých pracovníků, jelikož bez těchto 

předpokladů se kvalitně odvedená práce neobejde. 

 Management 

Příčiny zkoumaného problému, za které nese odpovědnost management je také stejný 

jako v případě nedodržení termínu. A sice nedostatečná komunikace mezi zástupci 

jednotlivých pozic, kontrola průběhu prací výběr kvalifikovaných zaměstnanců, 

kterým je neustále poskytována zpětná vazba. 

 Faktor prostředí 

Mezi příčiny ovlivněné faktorem prostředí patří opět geografická náročnost prostředí 

a nepřízeň počasí. Některé materiály ztrácí na kvalitě, jsou-li zpracovávány za deště 

nebo příliš vysokých teplot. Dalším faktorem je zde možná jazyková bariéra v případě, 

že se stavba provádí mimo Českou republiku. Díky tomu se může přihodit spousta 

komplikací, mající vliv na kvalitu, a to v důsledku neporozumění. 

 Technologie a procesy 

V rámci technologií a procesů je zde problém v neinformovanosti o postupech nových 

a efektivnějších, které mají na stavbu a její kvalitu dobrý vliv. 

Špatný rozpočet 

Poslední diagram příčin a následků řeší špatně provedený rozpočet na projekt.  
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Obrázek 14: Špatný rozpočet projektu (Zdroj: Vlastní zpracování, konzultace Michálek, 2015) 

 Vybavení a materiál 

U vybavení a materiálu je obzvláště třeba dobře ocenit potřebný materiál a správně 

odhadnout jeho množství. Dále je důležité naplánovat dobu, kterou bude potřeba 

vybavení mít a dobu, na kterou nutné sjednat uzavírku komunikace, jelikož toto všechno 

patří mezi náklady.  

 Lidský faktor 

K příčinám plynoucím z lidského faktoru patří chyby z nepozornosti, přepětí nebo stresu 

jako v předchozích případech. Rozpočet celého projektu stojí na rozpočtovém 

pracovníkovi, který by měl mít příslušnou kvalifikaci, umět stanovit jednotkové ceny 

pomocí tabulek a odhadnout čas, za který se stavba dá zvládnout. Pak už je vše 

na stavbyvedoucím, který si musí umět práci rozplánovat. 
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 Management 

Management v tomto případě myšlen vedoucí střediska, odpovídá za kontrolu 

jak rozpočtáře, tak stavbyvedoucího. Také má za úkol tlačit cenu projektu dolů, 

jak jen to jde, aby projekt vyhráli. Avšak cena musí vždy zahrnovat veškeré náklady, 

pak je otázkou jaký minimální zisk budou požadovat. Nesmí také zapomínat kontrolovat, 

zda nebyly změněny podmínky a zadání v Dokumentaci zadání stavby (DZS). To se může 

stát, pokud se během studia DZS objeví nedostatky, či nezamýšlené opravy, 

které se mohou objevit až při pečlivější diagnostice. 

 Faktor prostředí 

Faktor prostředí opět hraje roli v jeho geografické náročnosti. Náročnější pracovní 

podmínky vyžadují více práce za delší čas, a z toho plynou větší náklady za práci 

zaměstnanců. Politický faktor zde hraje také občasnou roli, jelikož před volbami 

například do zastupitelstva bývá vyšší poptávka po různých typech rekonstrukcí.  

 Technologie a procesy 

V rámci technologií a procesů je třeba zvážit jaký program pro tvorbu rozpočtu použít. 

Program by měl být vybrán hlavně podle uživatelské přátelskosti a funkčnosti.   

Shrnutí analýz pomocí diagramů příčin a následků 

V rámci tohoto typu analyzování byly vytvořeny tři diagramy. První se zabýval termínem 

projektu, druhý kvalitou jejího zpracování a třetí špatně sestaveným rozpočtem. 

Tyto aspekty byly vybrány proto, že základem každého úspěšného projektu je dosažení 

plánovaných hodnot trojimperativu – čas, cena, kvalita. 

Výsledky všech tří diagramů vypovídají o tom, že nejsilnějším faktorem způsobující 

pozdní termín dokončení projektu, nedostatečnou kvalitu projektu a špatně sestavený 

rozpočet je faktor lidský. Mezi konkrétní jedince zastupující lidský faktor patří hlavně 

pracovníci výrobního oddělení - vedoucí střediska, výrobní přípravář, stavbyvedoucí 

a pracovník obchodního oddělení – rozpočtář. 

Za kvalitu a vhodnost potřebného vybavení a materiálu ručí stavbyvedoucí. 

Ten jej objednává a přebírá, a díky jeho důslednosti a zkušenostem lze předejít rizikům 
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z toho plynoucím. Za dostatečné a správně oceněné množství těchto komponent 

je odpovědný rozpočtář, který nesmí opomenout žádnou z nákladových položek 

ovlivňujících k výstavbu (faktor prostředí - vzdálenost stavby od základny, geografická 

náročnost okolního prostředí).  

Dále je nutné jednotlivé pracovníky nepřetěžovat a nevystavovat je tak zbytečnému 

stresu, díky kterého dochází ke zbytečným chybám. Důležitá je také obousměrná 

komunikace mezi rozpočtářem a vedoucím střediska a stavbyvedoucím a vedoucím 

střediska. Pomocí kontrol a dostatečné zpětné vazby lze předejít chybám a pomáhat 

k nabytí tolik potřebných praktických znalostí. 

4.3.2 Harmonogram prací 

Harmonogram prací je sestaven pro případ konkrétní realizace rekonstrukce mostu 

v Náměšti. Tento most se rekonstruoval z důvodu nevyhovujícího stavu. Problémy byly 

následující, zatékalo do něj, výztuž byla obnažená, nevyhovující zádržní 

systém – výměna betonových svodidel za ocelová. Bližší specifikace problémů již byla 

zmíněna v kapitole 4.2 Informace o projektu.  Z důvodu obsáhlosti je tento harmonogram 

zařazen do příloh, příloha číslo 1. 

4.3.3 Gantův diagram 

Gantův diagram obsahuje sedm hlavních fází projektu zabývajícího se rekonstrukcí 

mostu. Patří mezi ně vyhledávání zakázky, iniciace stavby, plánování stavby, zahájení 

stavby, realizace stavby, odevzdání stavby a zpětná vazba. Na diagramu lze vidět, 

jak se jednotlivé fáze prolínají, jak dlouhý mají průběh a kdo je hlavní odpovědnou 

osobou. 
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Obrázek 15: Průběh projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4.3.4 FMEA 

Tato analýza byla zpracována na konkrétní rekonstrukci mostu v Náměšti. 

Bylo uvažováno s riziky, ke kterým dochází v důsledku:  

 Nerespektování bezpečnosti práce a požární ochrany, 

 nesprávného postupování v plánování, řízení a realizaci stavby projekčního 

a realizačního týmu, 

 nedodržování ochrany životního prostředí. 

Zdrojem pro výčet potenciálních bezpečnostních rizik byl Kniha BOZP, která byla 

vytvořena speciálně pro zmiňovanou rekonstrukci mostu v Náměšti. 

Hodnotící kritéria a vysvětlivky nutné k porozumění tabulky s analýzou FMEA. 

Tabulka 1:Typy rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Typy rizik Popis 

B Riziko bezpečnostní hrozící při práci na stavbě. 

TS Riziko technické ohrožující realizaci stavby. 

TK 
Riziko technické ohrožující kvalitu řízení stavby 

(kancelář). 

E Riziko environmentální ohrožující přírodu. 

 

Tabulka typů rizik vysvětluje, jak jsou barevně roztřízena rizika v analýze FMEA. Rizika 

se dělí na technická, bezpečnostní a environmentální. Technická jsou ještě rozdělena 

podle toho, kdo je za ně odpovědný – Tk projektový tým a Ts realizační tým. 

Tabulka 2: Rizika podle fáze (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Fáze Popis 

I + P Rizika hrozící během fáze iniciace a plánování projektu. 

R + O Rizika hrozící během fáze realizace a odevzdávání projektu. 

 

Tato tabulka vysvětluje barevné značení rizik podle toho, ve které z hlavních fází 

průběhu projektu se vyskytují. 
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Tabulka 3: Pravděpodobnost vzniku rizika (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pravděpodobnost 

výskytu rizika 
Popis Hodnocení 

Nepravděpodobná 
Pravděpodobnost výskytu rizika je z hlediska 

procesu nevýznamná. 
1 

Velmi malá 

Pravděpodobnost výskytu rizika je z hlediska 

procesu velmi malá, potřeba řešení není 

naléhavá. 
2 

Malá 
Pravděpodobnost výskytu rizika je malá. Je 

třeba řešení, ale ne však naléhavě. 
3 

Střední 
Pravděpodobnost výskytu rizika je středně 

velká. Je třeba včasného řešení. 
4 

Vysoká 
Pravděpodobnost výskytu rizika je vysoká. Je 

třeba bezodkladného řešení. 
5 

 

Tabulka vysvětlující pravděpodobnosti výskytu jednotlivých rizik je rozdělena na pět 

kategorií, a to nepravděpodobná, velmi malá, malá, střední a vysoká pravděpodobnost. 

Hodnoty v hodnocení jsou zde od jedné do pěti s tím, že čím méně pravděpodobné riziko 

je, tím nižší má známku v hodnocení 

Tabulka 4: Závažnost rizika (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Význam rizika 

(Závažnost) 
Popis Hodnocení 

Nezávažný 

Význam rizika je sotva postřehnutelný, 

neohrožuje plynulý chod projektu. (lehká 

poranění pracovníků nebo krátké zpoždění 

v důsledku zaspání pracovníků). 

1 

Středně vážný 

Velikost významu rizika je znatelná, z části 

zpomaluje projekt (hospitalizace 

zaměstnanců). 
2 

Vážný 

Význam rizika je vážný, může zpomalit až 

ohrozit projekt a zaměstnance (vážný úraz, 

špatné postupy prací). 
3 

Závažný 
Riziko je závažné, je třeba mu předcházet, 

jelikož ohrožuje celý projekt a jeho tvůrce. 
4 

Mimořádně závažný 

Význam rizika je mimořádně závažný 

(zánik projektu či společnosti, smrtelný 

úraz člověka). 
5 
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Tabulka závažností rizik je také rozdělena na pět variant, které vykazují riziko od nejméně 

závažného po mimořádně závažné. Každé riziko má pro představu uveden příklad. 

Hodnocení je na stejné bázi jako při hodnocení pravděpodobností, a tudíž čím méně 

závažné riziko je, tím nižší známku má a naopak. 

Tabulka 5: Odhalitelnost rizika (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Odhalitelnost rizika Popis Hodnocení 

Nepravděpodobná 

Pravděpodobnost odhalení rizika je zcela 

nepředvídatelná, opatření k omezení 

vzniku nežádoucí události jsou pouze na 

úrovni havarijní připravenosti a reakce. 

5 

Velmi malá 

Pravděpodobnost odhalení rizika je těžko 

předvídatelná, opatření k omezení vzniku 

nežádoucí události jsou známá, ale těžko 

použitelná. 

4 

Pravděpodobná 

Pravděpodobnost odhalení rizika je těžko 

předvídatelná, opatření k omezení vzniku 

nežádoucí události jsou známá a jsou 

používána. 

3 

Střední 

Pravděpodobnost odhalení rizika je středně 

vysoká, opatření k omezení vzniku 

nežádoucí události jsou známá a 

standardně používána. 

2 

Vysoká 

Pravděpodobnost odhalení rizika je 

vysoká, opatření k předcházení vzniku 

nežádoucí události jsou známá a 

použitelná. 

1 

 

Tabulka odhalitelnosti rizika je posledním parametrem potřebným k výpočtu míry rizika. 

Stejně jako předchozí parametry, závažnost a pravděpodobnost, je rozdělena na pět typů 

dle náročnosti na odhalení, přičemž hodnocení je samozřejmě v tomto případě opačné. 

Nízká odhalitelnosti je totiž samozřejmě daleko rizikovější než odhalitelnost vysoká. 
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Tabulka 6: Míra rizika (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Míra rizika 

RPN 
Popis 

1 - 4 Bezvýznamné riziko – není třeba proti němu provádět opatření. 

6 - 10 
Akceptovatelné riziko – riziko, se kterým se počítá a opatření 

se běžně provádí. 

11 - 50 
Středně významné riziko – riziko, které vyžaduje pozornost a 

plán jeho eliminace pomocí preventivních opatření. 

51 - 100 
Nežádoucí riziko – riziko, které se společnost nemůže dovolit a 

postupuje tak, aby nemohlo nastat. 

101 - 125 
Nepřijatelné riziko – riziko, po kterém by společnost již 

nemohla pokračovat. 

 

Tabulka míry rizika neboli RPN (risk priority number) je tabulka celkového vyhodnocení 

výsledného rizika. Míra rizika se získá pronásobením bodů, které konkrétní riziko získá 

díky zařazení dle jeho odhalitelnosti, závažnosti a pravděpodobnosti se kterou nastane.  

První dvě kategorie, tudíž riziko do hodnoty 10 bodů patří do akceptovatelné rizika, 

z kterého není třeba dělat si obavy, když se budou dodržovat předepsané postupy 

a bezpečnostní opatření. U těchto rizik může byt vždy vysoký je jeden z parametrů, takže 

může nastat riziko tří typů: 

 Riziko je závažně, ale s minimální pravděpodobností a vysokou odhalitelností,  

 riziko není snadno odhalitelné, ale není vážné a ani pravděpodobnost výskytu 

není vysoká, 

 výskyt rizika je téměř jistý, avšak jeho závažnost vysoká není a je snadno 

odhalitelné. 

Třetí kategorie míry rizika je středně významné riziko, které už patří k rizikům, 

jež je nutné řešit. Vyžaduje totiž již vysoké hodnoty u dvou parametrů, což už má 

viditelný dopad na společnost. Proto je zde nutné stanovit opatření, které riziko eliminuje 

anebo jej alespoň sníží. 

Čtvrtá kategorie spolu s pátou obsahují nebezpečné a velmi nebezpečné rizika, kterých 

by se společnost měla vyvarovat. Jejich dopadem by byl zánik projektu nebo celé 

společnosti nebo smrt člověka. 
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Shrnutí analýzy FMEA 

V rámci zpracování analýzy FMEA bylo identifikováno celkem 38 rizik ohrožujících 

průběh projektu. V tabulce č. 7 je uvedeno jejich roztřízení dle fáze, typu a rizikovosti. 

Tabulka 7: Shrnutí výsledků FMEA (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Fáze výskytu rizika Typ rizika 
Celkový počet 

rizik 

Počet 

závažných 

rizik 

Iniciace a plánování Technické (kancelář) 7 2 

Realizace a odevzdání Technické (kancelář) 3 1 

Realizace a odevzdání Technické (stavba) 8 0 

Realizace a odevzdání Bezpečnostní 19 8 

Realizace a odevzdání Enviromentální 2 0 

 

Každému ze zjištěných rizik bylo přiřazeno doporučené opatření, které mělo za následek 

snížení rizikového čísla (RPN). U dvanácti rizik zůstala však hodnota rizikového čísla 

stále v mezích, kdy je třeba jej řešit (RPN>10, dle Tabulky č. 6 - Míra rizika). 

Tudíž vyžadují speciální pozornost.  

V tabulce č. 7 je vidět že nejvíce rizik projektu hrozí během realizace stavby 

při nedodržování bezpečnostních opatření 19 z toho 8 velmi rizikových. Další skupinou 

rizik nastávajících během realizace jsou technická ze stavebního prostředí 8 rizik z toho 

1 významné. Poslední významnou skupinou rizik jsou rizika ohrožující fázi iniciace 

a plánování, kde hrozí 7 rizik, z nichž 2 patří mezi závažné. 

Seznam nejzávažnějších rizik: 

1. Špatně spočítaný položkový rozpočet. 

2. Špatně stanovený harmonogram prací. 

3. Nesprávné vedení projektu stavbyvedoucím nováčkem. 

4. Pád osoby při přenášení či manipulaci s břemeny. 

5. Pád osoby z výšky. 

6. Pád břemen na pracovníka. 

7. Přílišná prašnost na pracovišti. 

8. Přílišný hluk na pracovišti. 
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9. Nebezpečí při práci se silně vibrujícím nářadím. 

10. Vznik krouticího momentu. 

11. Zranění osoby provádějící práce na komunikaci. 

Preventivní opatření snižující míru rizika těchto rizik jsou uvedena v tabulce FMEA 

v příloze číslo 2. Jelikož nesnižují míru rizika dostatečně, v návrzích budou na tyto rizika 

uvedena podrobnější opatření. 
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 

Poslední kapitola je zaměřena na návrhy doporučených opatření pro 11 rizik, která byla 

v rámci FMEA analýzy vyhodnocena jako nejrizikovější. 

5.1 Seznam závažných rizik 

Shrnutí rizik s nejvyšší mírou rizikovosti i po dodržování preventivních opatření 

je viditelné v následující tabulce. 

Tabulka 8: Shrnutí závažných rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Fáze Typ Riziko RPN RPN po 

I+P Tk Špatně spočítaný finanční rozpočet. 36 16 

I+P Tk Špatně stanovený harmonogram prací. 36 16 

R+O Tk 
Nesprávné vedení projektu (nový 

stavbyvedoucí). 
48 16 

R+O B 
Pád osoby při přenášení či manipulaci 

s břemeny. 
27 12 

R+O B Pád osoby z výšky (žebřík, most). 36 16 

R+O B Pád břemena na pracovníka. 27 12 

R+O B Přílišná prašnost na pracovišti. 48 12 

R+O B Přílišný hluk na pracovišti. 36 12 

R+O B Nebezpečí při práci se silně vibrujícím nářadím. 48 12 

R+O B Vznik krouticího momentu. 36 12 

R+O B 
Zranění osoby provádějící práce na komunikaci 

za provozu. 
32 12 

 

1. Špatně stanovený finanční rozpočet. 

Finanční rozpočet je tvořen pomocí programu ASPE, ve kterém pomocí jednotkových 

cen stanovených kalkulací nebo dle expertního ceníku ŘSD jsou stanoveny celkové 

náklady na stavbu zahrnující také požadovaný zisk. To, že není úplně ideální a má jisté 

nedostatky je sice fakt, avšak rozpočet se v něm tvořit musí. Používání tohoto programu 

patří mezi požadavky hlavního zadavatele všech zakázek, a to ŘSD.  

2. Špatně stanovený harmonogram prací. 

Harmonogram prací je tvořen v MS Project. Tvoří jej stavbyvedoucí. Nastat zde mohou 

dva problémy, buď je harmonogram nastavený, tak že se nestíhá dodržování termínů nebo 

jsou v něm velké časové rezervy, kdy stojí práce a zbytečně se platí za pronájmy. 
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Ne všichni však v tomto programu umějí pracovat. Ve společnosti mají zaplacenou 

licenci na MS Project, a tudíž je škoda ji efektivněji neužívat. 

 Doporučovala bych proškolení pracovníků, kteří by jej měl při práci užívat. Není třeba 

jej užívat na profesionální úrovní, avšak ukázat základní funkce programu, a to k čemu 

je vůbec dobrý by bylo více než vhodné. Stačilo by jedno školení, trvající zhruba 5 hodin 

zakončené praktickým testem zahrnujícím vypracování harmonogramu zadaného 

projektu. 

V následující tabulce je nástin nákladů, které obnáší posunutí termínu o jeden den oproti 

zadání. Vychází se z předpokladů že: 

 hodnota projektu činila 5,4 miliony Kč (hodnota rekonstrukce analyzovaného 

mostu), 

 hrubá hodinová mzda stavbyvedoucího je 150, dělníků 108 Kč a externí hlídací 

služby 95 Kč, 

 značky DIO - 2x semafor, 20x směrová deska Z4, 2x dopravní zábrana Z2 

(určeno dle délky analyzovaného mostu). 

Tabulka 9: Denní náklady na stavbu (Zdroj: Vlastní zpracování, konzultace Michálek, 2015) 

Popis nákladových položek 
Finanční vyčíslení 

nákladů 

Penále v hodnotě 0,5 % z hodnoty projektu. 27 000 Kč 

Projednání o prodloužení pronájmu značek DIO. 5 000 Kč 

Pronájem značek DIO. 385 Kč 

Mzdové náklady 1 dělníka na 8 hodinovou směnu. 

Mzdové náklady 5 dělníků na 8 hodinovou směnu. 

1 158 Kč 

5 790 Kč 

Mzdové náklady na stavbyvedoucího (4 hodiny). 804 Kč 

Pronájem zařízení staveniště (bouda). 80 Kč 

Mzdové náklady na hlídací službu (14 hodin). 1 330 Kč 

Pronájem elektrocentrály (výroba elektřiny). 500 Kč (+ benzín) 

Pronájem vibrátoru (proti kavernám). 150 Kč (+ elektřina) 

Pronájem kompresoru (odstranění nečistot). 500 Kč (+ nafta) 
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Denní náklady za předpokladu potřeby pěti dělníků jsou 41 539 Kč, a to nejsou zdaleka 

všechny. Patří sem také náklady ušlé příležitosti stavbyvedoucího, spotřeba pohonných 

hmot přístrojů, případné ubytování dělníků a stravné pokud nejsou pronajati z externí 

společnosti. 

3. Nesprávné vedení projektu (nový stavbyvedoucí). 

Nový stavbyvedoucí nemá potřebné zkušenosti a znalosti, které jsou potřebné 

k efektivnímu vedení projektu. Na tuto pozici jsou přijímáni jedinci s odbornými 

znalostmi načerpanými na vysokých školách zaměřených na stavebnictví. 

Jenže teoretické znalosti nejsou ani polovina cesty k úspěchu kvalitního stavbyvedoucího.  

Proto je třeba věnovat pozornost rozvoji jeho měkkých dovedností a manažerského 

vzdělání. Tato forma vzdělávání je možná realizovat za pochodu. Tudíž nijak zvláště 

nezdržuje chod společnosti a nepřináší náklady navíc. 

Manažerské vzdělávání lze provádět pomocí mentoringu, což je interní forma vzdělávání. 

Není náročná na finanční prostředky, postačí k němu zkušený, většinou starší kolega. 

Ten se stane „patronem“ nového kolegy a pomáhá mu s plněním zadaných úkolů, 

navazováním kontaktů a celkově jej uvádí do firmy. Od pouhého zaučování se liší tím, 

že zkušený pracovník (mentor) poskytuje novému pracovníkovi také morální podporu, 

aby podpořil jeho potenciální profesní růst a osobnostní rozvoj. (asociacementoringu.cz, 

2013-2015) 

Díky této metodě se přispívá ke spokojenosti nových pracovníků a díky spolupráce 

s mentorem dochází také k jejich motivaci. Přisouzení role mentora je také formou 

odměny pro mentora samotného. Jeho nadřízený mu tím sděluje, že si je vědom jeho 

schopností a zkušeností. 

Postup mentoringu bych si představovala zhruba takto: 

1. Navázání přátelského vztahu mentora a nového pracovníka – vybudování důvěry. 

2. Provedení nového pracovníka společností a seznámení s kolegy z ostatních 

oddělení – pomáhá k představení si průběhu celého projektu. 

3. Pozorování mentora při práci v rámci alespoň jednoho měsíce. 

4. Přidělení konkrétní stavby nováčkovi a prostor k jejímu prostudování. 
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5. Konzultace o organizaci celé stavby a předání věcných rad z praxe. 

6. Vypracování Checklistu, aby nedošlo k vynechání některého z podstatných kroků. 

7. Předání celé stavby nováčkovi s tím, že se na mentora může bez ostych kdykoli 

obrátit. 

8. Nastavení pravidelných kontrol práce nováčka spolu s psychickou podporou, 

aby si nováček vybudoval sebedůvěru, která je na této pozici velmi důležitá. 

9. Po ukončení první stavby poskytnutí důsledné zpětná vazby, kdy mentor 

vyhodnotí veškeré pro a proti a předá mu rady do budoucna. 

Dalším návrhem pro eliminaci rizika nesprávného vedení projektu je důslednější 

výběrové řízení nových stavbyvedoucích. Dosavadní náplní výběrového řízení je 

předložení pracovních výkresů a jejich porozumění se v nich. Což dokazuje jen teoretické 

znalosti zájemce. Avšak při vedení projektu záleží hlavně na osobnostních 

předpokladech. Důležité jsou organizační schopnosti a umět sjednat si respekt u svých 

podřízených. 

Proto bych navrhovala, aby součástí přijímacího řízení byl písemný test, který by měl 

otázky koncipované tak, aby dokázal, že zájemce má logické a analytické myšlení. 

V rámci pohovoru by měl zkušený personalista zjistit, zda přijímaný má organizační 

schopnosti, schopnost vést lidi, zvládat stresové situace a mít přirozený respekt. 

4. Pád osoby při přenášení či manipulaci s břemeny. 

Vlivem nepříznivého počasí, geografické náročnosti prostředí, nebo nepořádku 

na pracovišti může dojít k pádu pracovníka při přenášení nebo jiné manipulaci s různými 

břemeny. Na tyto vlivy, které zapříčiňují riziko lze navrhnout jen vybavení kvalitní obuví 

s protiskluzovou podrážkou, dodržování pořádku na pracovišti a opatrnost při práci. 

Pád osoby však může být způsoben také špatným zdravotním stavem jednice. Proto 

je zapotřebí provádět pravidelné zdravotní prohlídky a pracovníky udržovat v dobré 

fyzické i duševní kondici.  

Aby pracovníci byli tělesně v pořádku, musí, hlavně v létě, dodržovat pitný režim, nosit 

pokrývku hlavy, mazat se ochrannými krémy a dělat si oddychové přestávky podle jejich 

potřeby (myšleno po fyzicky náročné práci, u které došlo k jejich vysílení). Také by 
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nebylo špatné, kdyby pracovníci byli podporování například formou slev nebo poukázek 

k tomu, aby se ve volném čase věnovali sportovním aktivitám. Pomocí poukázek 

na sportovní aktivity lze navíc získat daňovou úsporu a snížit tak náklady zaměstnavatele 

na mzdy a zároveň příjem zaměstnanců. 

5. Pád osoby z výšky. 

Příčinou pádu osoby z výšky může být buď z žebříku, nebo z přímo z mostu. Pád z žebříku 

může nastat, pokud jej dobře nezapřeme, povrch, na kterém stojí, není stabilní, žebřík 

není v dobrém stavu, anebo osoba spadne z důvodu polekání, uklouznutí, bolesti 

či mdlob. Pád z mostu má stejné příčiny, kromě těch zahrnující správné postavení žebříku, 

ale dopady bývají horší. 

Návrhy, které riziko pádu z žebříku snižují, je kontrola funkčnosti žebříku dříve, 

než  se na něm zahájí jakákoliv činnost a postavení žebříku co nejstabilněji, případně 

si vyžádat jištění kolegou.  

Předejit polekání pracovníka zvířetem (netopýr, bzučící hmyz, pták) přímo nelze u hmyzu 

snad jen doporučení použití repelentu. Co ovlivnit lze, jsou jejich dopady. Je-li pracovník 

po pádu zraněn, nebo dokonce v bezvědomí, je třeba mu poskytnout první pomoc 

a zavolat záchrannou službu. Proto v rámci BOZP navrhuji také, aby všichni pracovníci 

stavby dokázali provést první pomoc a minimálně 3x do roka na ni byli přeškolování. 

Nejedná se totiž jen o povinnost pracovní ale občanskou a může na ní záviset lidský život. 

Jelikož příčinou pádu může být nevolnost, je třeba zaměřit se na příčiny samotné 

nevolnosti. V letních měsících bych doporučovala kontrolu pracovníků z hlediska 

dodržování pitného režimu, nošení pokrývek hlavy a nanášení ochranných opalovacích 

krémů. Předcházení úpalu a úžehu těmito jednoduchými třemi kroky se dá předejít 

zbytečnému zranění a zpomalení celého pracovního procesu. 

6. Pád břemena na pracovníka. 

Pádu břemena na pracovníka se z větší části dá předejít nebo alespoň snížit kritičnost 

jejich následků. A to dodržováním návrhů nastolených výše, a to kontrolou funkčnosti 

jednotlivých nářadí, udržováním fyzické kondice pracovníků a dodržováním BOZP. 

Kritičnost následků se dá snížit nošením ochranné helmy a vyhýbáním se prostoru 
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pod zavěšenými břemeny (cokoliv, co má zavěšené jeřáb – bouda, pokládání 

železobetonových panelů, pokládání provizorních lávek) 

7. Přílišná prašnost na pracovišti. 

Prašnost na pracovišti je z důvodu umístění pracoviště a druhu práce, který se na něm 

vykonává. Tudíž prašnost je způsobená projíždějícími auty a stroji a materiály, kterými 

je most tvořen.  

Tento problém lze řešit pomocí respirátorů, ty mají až 99% účinnost ochrany nejen 

před jemným prachem, ale také před bakteriemi a viry, což je bonus navíc. V rámci d 

testu byly vyhlášeny tři nejúčinnější respirátory dostupné na zdejším trhu. Patří mezi ně 

REFIL 651, REFIL 851 a 3M 9332. Všechny tyto respirátory jsou opatřeny 

vydechovacím ventilem a mají certifikát ES a jejich cena se pohybuje od 70 Kč do 200 

Kč. (dtest.cz, 2015) 

8. Přílišný hluk na pracovišti. 

Hluk na pracovišti vzniká stejně jako prach a to díky umístění pracoviště a druhu 

vykonávané práce. Během velmi hlučných činností je třeba nosit ochranné klapky na uši 

a dělat oddychové přestávky. V ostatních případech by nošení klapek na uších mohlo mít 

opačný efekt. Při práci na silnici je třeba mít v pořádku zrak a sluch, aby dotyčný slyšel, 

co se v okolí děje a vnímal tak upozornění na blížící se nebezpečí. 60min za směnu, 

10 přestávek, pila na asfalt 

9. Nebezpečí při práci se silně vibrujícím nářadím. 

K práci se silně vibrujícím nářadím se řadí vibrační pěch a vibrační deska, 

které se používají pro hutnění zeminy, štěrku a ostatních sypkých materiálů. Tyto práce 

mohou mít za následek poškození tkání, kostí, kloubů, šlach a nemoci cév horních 

končetin.  

Při práci se silně vibrujícím nářadím jsou povinné oddychové přestávky a pravidelné 

lékařské prohlídky. Při prvních projevech poškození zdraví pracovníka je nutné přeřadit 

jej na jinou pozici, kde tyto části těla nebudou tolik zatěžovány. 
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10. Vznik krouticího momentu. 

Krouticí moment nastává, pokud se zasekne nebo praskne vrták nebo je zpracovávaný 

obrobek držen v ruce. Důsledkem krouticího momentu je zhmoždění rukou, zlomení prstů 

či dokonce vykloubení ramene pracovníka.  

Vzniku krouticího momentu lze předejít pravidelnou kontrolou funkčnosti zařízení 

a výměnou nejvíce opotřebovávaných částí. V dnešní době také existují vrtačky 

s bezpečnostní spojkou a důležitá je také soustředěnost pracovníka a připravenost 

na možnost výskytu tohoto rizika. 

11. Zranění osoby provádějící práce na komunikaci za provozu. 

Osobě pracující přímo na komunikaci za jejího, pouze částečně omezeného, provozu 

hrozí riziko přejetí, sražení, či přiražení dopravním prostředkem. Příčinou bývá 

nepozornost řidičů, snížená viditelnost vlivem počasí anebo nedostatečné zviditelnění 

pracovníků reflexními prvky. 

Návrhem pro snížení uvedených rizik je plánování prací na komunikaci mimo dopravní 

špičku, důslednost v používání pracovních oděvů a doplňků výstražných barev 

a samozřejmě pozornost pracovníků po celou dobu práce na komunikaci čemuž 

napomáhá také školení na BOZP. 

5.2 Seznam navrhovaných opatření 

V následujících bodech jsou uvedeny jednotlivé návrhy na eliminaci závažnějších rizik, 

které vyplynuly z analýzy  FMEA. 

 Mentoring  

Efektivní forma zaučení nového pracovníka přiřazením k staršímu zkušenému 

kolegovi (mentorovi), který dohlédne na profesní rozvoj pracovníka 

a jeho začlenění do kolektivu. Doporučovala bych mentoring jako náplň práce 

každého pracovníka s více než desetiletou praxí. 
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 Výběrové řízení 

Výběrové řízení probíhá ověřením teoretických znalostí a vyznání 

se ve výkresech. Avšak aby se zamezilo přílišné fluktuaci zaměstnanců, bylo 

by vhodné výběrový proces vylepšit. Doporučovala bych rozšíření výběrového 

řízení o písemný test ověřující analytické a logické schopnosti nových uchazečů. 

Dále pak o ústní pohovor s otázkami nasměrovanými, tak aby personalista poznal, 

zda má uchazeč dobré organizační schopnosti, umí zvládat stresové situace 

a zvládne vést tým. 

 Školení BOZP 

Školení BOZP probíhá během zahájení stavby. Doporučovala bych, 

aby stavbyvedoucí každý den po zadání úkolů dělníkům upozornil na konkrétní 

rizika, která mohou nastat právě při těchto úkolech. Dále by měl pověřit 

vedoucího pracovní čety, aby dohlížel na dodržování BOZP. 

  Školení na poskytnutí první pomoci 

Poskytnutí první pomoci nepatří mezi pracovní povinnosti, nýbrž mezi povinnosti 

občanské. Pro její všeobecnou známost bývá však často opomínána. Doporučila 

bych, aby každý rok bylo pro všechny zaměstnance společnosti toto školení 

uskutečněno a aby si každý fyzicky vyzkoušel všechny podstatné kroky. 

Pro osvěžování nabytých znalostí by každé tři měsíce mohlo probíhat opakování 

první pomoci alespoň formou instruktážních videí. 

  Doplněná lékárnička 

Lékárnička, která je v zařízení na stavbě i v autě stavbyvedoucího postrádá léky 

na alergii. Doporučila bych o tento lék lékárničku obohatit, z důvodu kousnutí 

či bodnutí hmyzem. Zmírňuje to otoky, které mohou v obličejové části buďto 

stěžovat dýchání nebo vidění. Dále pak bych navrhla do ochranných pomůcek 

zařadit opalovací krémy a repelenty. Spálená kůže pracovníka může značně snížit 

jeho výkonnost a pobodání komáry, kteří se hojněji vyskytují u vody, na to mohou 

také mít svůj vliv. 

 Plánování prací dle dopravní špičky 

Práce přímo na komunikaci patří mezi nebezpečné, jelikož i po částečné uzavírce 

této komunikace se pracovníci pohybují v její těsné blízkosti nebo přímo na ní. 
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Proto je zapotřebí naplánovat tyto práce mimo dopravní špičku, aby se nebezpečí 

úrazu co nejvíce snížilo. 

  Kontrola funkčnosti všech strojů a zařízení 

Revize všech strojů a zařízení je prováděna každého půl roku, což je dáno 

Zákonem č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce a také patří mezi požadavky certifikátu 

ISO 9001, které společnost má. (zákoník práce, 2006) 

 Doporučovala bych však, aby při přebírání strojů a zařízení byla jeho funkčnost 

ověřena, hlavně u takových, které by mohly ohrozit lidský život. 

 Zavedení poukázek na sport 

V dnešní době je trendem starat se o fyzickou kondici svých zaměstnanců. 

Spousta zaměstnavatelů různými způsoby pobízejí své zaměstnance k zdravému 

životnímu stylu. Doporučovala bych proto například jako zaměstnanecký benefit 

poukázky na sport. Například společnost Edenred nabízí takzvané Ticket 

Sport&Kultura.  

Tyto poukázky jsou výhodné jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. 

Příspěvky na poukázky jsou totiž osvobozeny od daně z příjmů a odvodů 

na sociální a zdravotní pojištění, a tudíž je čistý příjem zaměstnance vyšší. Pro 

zaměstnavatele je tento benefit méně nákladný než zvýšení mzdy, a to o 15 %. 

Tyto poukázky také jako jakýkoli jiný zaměstnanecký benefit motivují 

zaměstnance. (edenred.cz) 

5.3 Finanční zhodnocení návrhů 

Ne každý z mých návrhu lze penězi vyčíslit. Některé z návrhů jsou pouze jakousi osnovou 

náplně práce některých ze zaměstnanců společnosti. 

Mentoring 

Zaučování nových zaměstnanců probíhá tak či tak. Mentoring může být sice delším 

procesem, ale zpětně se společnosti určitě vrátí. Zařazením mentoringu do náplně práce 

letitých kolegů sice snížíme jeho momentální výkonnost, avšak po 2 měsících může 

společnost získat nového zaměstnance s potenciálem, který veškerou vloženou péči vrátí 

nazpět. Jeho chybovost bude minimální, jelikož bude mít po ruce svého patrona, kterého 

se nebude bát požádat o radu. 



67 

 

Výběrové řízení 

 10 minut z pracovní doby stavbyvedoucího (5 minut charakteristika pracovní 

pozice a 5 minut ověření teoretických znalostí), 

 32 minut z pracovní doby personalisty (10 minut písemný test, 2 minuty oprava 

testu, 20 minut ústní pohovor), 

 18 minut z pracovní doby personalisty v případě přijetí (podepsání smlouvy 

a dojednání detailů). 

Celkový čas pro výběrové řízení i s náborem jednoho uchazeče činí jednu hodinu práce. 

Znamená to zdvojnásobení času na výběrové řízení v porovnání s dosavadním vývěrovým 

řízením, avšak může snížit fluktuaci zaměstnanců zapříčiněnou nedostatečnými 

schopnostmi pracovníka, které mohou být během přijímání lépe odhaleny. 

Školení BOZP  

Nedá se zcela finančně vyčíslit, jde o pětiminutovou rekapitulaci problémů, které mohou 

během konkrétních činností nastat. Toto krátké opakování, by probíhalo každý den 

po zadáním práce stavbyvedoucího. 

Poskytnutí první pomoci 

Jednalo by se o hodinové školení, které by se provádělo postupně po jednotlivých 

odděleních, podle jejich momentální vytíženosti. Vhodnými termíny by byly měsíce 

leden a únor, kdy se ještě kvůli klimatických podmínek spíše dopisují resty a kompletují 

dokumenty, na které zbývalo během realizaci staveb málo času. 

Školení by prováděl bezpečnostní pracovník společnosti během pracovní doby 

zaměstnanců. Nákladem na tento návrh by byly náklady obětované příležitosti. Snahou 

tyto náklady eliminovat by bylo určení termínů školení podle vytíženosti jednotlivých 

oddělení. 

Doplnění lékárničky 

Každá z lékárniček umístěná v zařízení staveniště (v boudě), by obsahovala, kromě 

dosavadních přípravků: 
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 léky na alergii – volně dostupným lékem na alergii je například Analergin, který 

mezi vedlejšími účinky ospalost a otupělost. Cena se pohybuje 99 Kč za 30 tablet. 

(drmax-lekarna.cz, 2015)   

 2x repelenty – vhodným repelentem pro ochranu před komáry a klíšťaty 

je například Repelent PREDATOR FORTE s objemem 150 ml, účinností po dobů 

minimálně 6 hodin za cenu 111 Kč. (drmax-lekarna.cz, 2015)   

 2 x opalovací krémy – účinným a lehce roztíratelným opalovacím krémem 

je například opalovací krém Sundance of 20 -  200ml za 99 Kč, který vyhrál 

v dTestu hodnocení opalovacích krémů a dá se pořídit v Dm drogeriích (dm-

drogeriemarkt.cz, 2015) 

Poukázky na sport 

Pokud by zaměstnavatel uvažoval zvyšování mezd zaměstnancům, mohl by to udělat 

touto formou. Pro začátek a bych doporučila 4 kusy poukázek v hodnotě 150 Kč 

pro každého zaměstnance, což je zaměstnanecký benefit v hodnotě 600 Kč. 

Tímto se navýší čistý příjem zaměstnance o celých 600 Kč. V případě poskytnutí peněžní 

odměny zaměstnanci, by se po odečtení daně z příjmu a odvedení sociálního 

a zdravotního pojištění zvýšil čistý příjem o pouhých 399, což je rozdíl 201 Kč. 

Využitím poukázek ušetří také zaměstnavatel. V případě zvýšení příjmu formou odměny 

v hodnotě 600 Kč, je skutečný náklad zaměstnavatele 804 Kč z důvodu 34 % za odvody 

na sociální a zdravotní. Použije-li však poukázky v hodnotě 600 Kč, zaplatí za tento 

benefit o 90 Kč méně, tudíž 714 Kč, přičítá se jen daň z příjmu zaměstnavatele ve výši 

19 %. 

Druhý způsob zařazení benefitu by mohl proběhnout snížením hrubé mzdy o 600 Kč 

a výměnou za zmíněné poukázky. Sice by se čistý příjem zaměstnance opět zvýšil 

o zmíněných 201 Kč, ale zaměstnavatel by se musel se svými zaměstnanci domluvit, 

zda by byli pro. Proto by první varianta byla lepší. 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce si kladla za cíl provést analýzu rizik, která mohou nastat v průběhu 

řízení projektu a na základě dostupných informací podat návrhy na jejich eliminaci či 

případné odstranění. 

V úvodní části práce byly popsány pojmy vhodné pro pochopení problematiky řízení rizik 

v průběhu projektu a teoretické postupy pro provádění analýz. V následující části byly 

tyto teoretické postupy aplikovány na uvedenou společnost. 

Společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. je společnost s dvaceti pětiletou 

tradicí. Za tu dobu si tato brněnská společnost vybudovala dobré jméno a to nejen 

v Jihomoravském kraji, ale téměř po celé České republice a pomalu se rozrůstá na 

Slovensko, do Rumunska a Polska.  

Tato společnost nemá žádné závažné problémy, které by se musely okamžitě řešit, avšak 

vždy je co zlepšovat. V boji s konkurencí, obzvláště ve stavebnictví, musí být neustále ve 

střehu a zdokonalovat své možnosti. 

Jelikož mezi nejrizikovější faktor stavebnictví patří lidský kapitál, je třeba do něj 

investovat a chránit jej. Konkrétní postupy k možnému zlepšení a předcházení rizik jsou 

uvedeny v návrzích práce. 
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I 

 

Příloha 1: Harmonogram prací (Zdroj: Vlastní zpracování, konzultace Michálek, 2015) 

Kód 

WBS 
Činnost 

Doba trvání 

(ve dnech) 
Zahájení Ukončení 

1 - 6 Rekonstrukce mostu 231 7. 1. 2014 25. 11. 2014 

1 Vyhledávání zakázky 8 7. 1. 2014 16. 1. 2014 

1.1 Sledování věstníků 5 7. 1. 2014 13. 1. 2014 

1.2 Výběr stavby 2 14. 1. 2014 15. 1. 2014 

1.3 
Kontrola vstupních 

podmínek 
1 16. 1. 2014 16. 1. 2014 

1.4 Výběr zakázky schválen 0 16. 1. 2014 16. 1. 2014 

2 Iniciace stavby 20 17. 1. 2014 13. 2. 2014 

2.1 
Vyzvednutí projektové 

dokumentace 
1 17. 1. 2014 17. 1. 2014 

2.2 
Kontrola reálnosti 

projektové dokumentace 
2 20. 1. 2014 21. 1. 2014 

2.3 

Sestavení finančního 

rozpočtu a 

harmonogramu prací 

3 22. 1. 2014 24. 1. 2014 

2.4 Výběr subdodavatelů 15 22. 1. 2014 11. 2. 2014 

2.5 Kompletace dokumentů 2 12. 2. 2014 13. 2. 2014 

2.6 
Odevzdání dokumentů 

zadavateli 
0 13. 2. 2014 13. 2. 2014 

3 Plánování stavby 42 14. 2. 2014 14. 4. 2014 

3.1 Účast a výhra v soutěži 1 14. 2. 2014 14. 2. 2014 

3.2 
Studium dokumentace 

stavby 
5 17. 2. 2014 21. 2. 2014 

3.3 Vypracování DIO 5 24. 2. 2014 28. 2. 2014 

3.4 Žádost o uzavírku 1 3. 3. 2014 3. 3. 2014 

3.5 Realizační dokumentace 2 3. 3. 2014 4. 3. 2014 

3.6 Finanční harmonogram 2 3. 3. 2014 4. 3. 2014 

3.7 Výrobní harmonogram 2 3. 3. 2014 4. 3. 2014 

3.8 
Informační schůzka 

s TDI 
1 5. 3. 2014 5. 3. 2014 

3.9 
Schválení uzavírky 

krajským úřadem 
0 14. 4. 2014 14. 4. 2014 

4 Zahájení stavby 1 15. 4. 2014 15. 4. 2014 

4.1 Převzetí staveniště 1 15. 4. 2014 15. 4. 2014 

4.2 
Seznámení pracovníků s 

BOZP 
1 15. 4. 2014 15. 4. 2014 

4.3 
Zahájení stavby 

dokončeno 
0 15. 4. 2014 15. 4. 2014 

5 Realizace stavby 131 16. 4. 2014 15. 10. 2014 

5.1 pravá polovina 65 16. 4. 2014 15. 7. 2014 



II 

 

5.1.1 
Provizorní dopravní 

značení - osazení 
1 16. 4. 2014 16. 4. 2014 

5.1.2 

Odstranění mostního 

svršku, ubourání římsy, 

výkopy 

5 17. 4. 2014 23. 4. 2014 

5.1.3 Spřažená deska 25 22. 4. 2014 26. 5. 2014 

5.1.4 Mostní závěry 2 27. 5. 2014 28. 5. 2014 

5.1.5 

Provedení mostní izolace 

mostovky vč. ochrany 

izolace 

5 28. 5. 2014 3. 6. 2014 

5.1.6 Provedení mostních říms 20 30. 5. 2014 26. 6. 2014 

5.1.7 
Přechodové oblasti 

včetně drenáží 
15 23. 6. 2014 11. 7. 2014 

5.1.8 
Provedení vrstev 

komunikace 
3 11. 7. 2014 15. 7. 2014 

5.1.9 
Osazení zábradelních 

svodidel 
5 9. 7. 2014 15. 7. 2014 

5.2 levá polovina 64 16. 7. 2014 13. 10. 2014 

5.2.1 
Provizorní dopravní 

značení - přemístění 
1 16. 7. 2014 16. 7. 2014 

5.2.2 

Odstranění mostního 

svršku, ubourání římsy, 

výkopy 

5 17. 7. 2014 23. 7. 2014 

5.2.3 Spřažená deska 25 22. 7. 2014 25. 8. 2014 

5.2.4 Mostní závěry 2 26. 8. 2014 27. 8. 2014 

5.2.5 

Provedení mostní izolace 

mostovky vč. ochrany 

izolace 

5 27. 8. 2014 2. 9. 2014 

5.2.6 Provedení mostních říms 18 29. 8. 2014 23. 9. 2014 

5.2.7 
Přechodové oblasti 

včetně drenáží 
15 18. 9. 2014 8. 10. 2014 

5.2.8 
Provedení vrstev 

komunikace 
3 8. 10. 2014 10. 10. 2014 

5.2.9 
Osazení zábradelních 

svodidel 
5 6. 10. 2014 10. 10. 2014 

5.2.10 
Provizorní dopravní 

značení - odstranění 
1 13. 10. 2014 13. 10. 2014 

5.2.11 První hlavní prohlídka 1 13. 10. 2014 13. 10. 2014 

5.2.12 Provoz mostu spuštěn 0 13. 10. 2014 13. 10. 2014 

5.3 
Společné práce pro celý 

most 
65 17. 7. 2014 15. 10. 2014 

5.3.1 
Sanace betonových 

konstrukcí 
42 17. 7. 2014 10. 9. 2014 

5.3.2 
Úprava ploch pod 

mostem, svahování 
20 28. 8. 2014 24. 9. 2014 



III 

 

5.3.3 
Uvedení dotčených ploch 

do původního stavu 
15 25. 9. 2014 15. 10. 2014 

5.3.4 
Realizace stavby 

dokončena 
0 15. 10. 2014 15. 10. 2014 

6 Odevzdání stavby 29 16. 10. 2014 25. 11. 2014 

6.1 Vyklízení staveniště 4 16. 10. 2014 21. 10. 2014 

6.2 
Závěrečná zpráva o 

kvalitě 
21 22. 10. 2014 18. 11. 2014 

6.3 Mostní list 2 22. 10. 2014 23. 10. 2014 

6.4 
Dokumentace skutečného 

provedení 
5 22. 10. 2014 28. 10. 2014 

6.5 
Odevzdání stavby a 

dokladů 
1 19. 11. 2014 23. 10. 2014 

6.6 
vystavení předávacího 

protokolu 
1 20. 11. 2014 20. 11. 2014 

6.7 odevzdání dokončeno 0 20. 11. 2014 20. 11. 2014 

6.8 Zpětná vazba 3 21. 11. 2014 25. 11. 2014 

6.8.1 Referenční list 1 21. 11. 2014 21. 11. 2014 

6.8.2 Finanční bilance zakázky 2 24. 11. 2014 25. 11. 2014 
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Příloha 2: FMEA (Zdroj: Vlastní zpracování, konzultace Michálek, 2015) 
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