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Abstrakt 

Tato práce se zabývá řízením projektu rekonstrukce pozemní komunikace. Teoretická 

část vymezuje základní pojmy projektového řízení. Zaměřuje se na jednotlivé fáze 

projektu a také na činnosti, které ke každé fázi náleží. Popisuje postup plánování času a 

další důležité metody projektového řízení. Praktická část se zabývá aplikací teoretických 

poznatků a organizací projektu rekonstrukce vybrané pozemní komunikace. 

Abstrakt 

This thesis deals with the reconstruction project management of the road. The theoretical 

part defines the basic concepts of project management. It focuses on project phases and 

activities that belong to each stage. It describes the procedure for scheduling and other 

imnportant methods of the project management. The practical part deals with the 

application of theoretical knowledge and organization of the reconstruction project of the 

selected road. 
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ÚVOD 

Ve stále se rozrůstající světové ekonomice je nekončící poptávka po odborně vzdělaných 

pracovnících. Ovšem odbornost v jednom odvětví není dnes již dostačující. Je 

samozřejmost, že stavební inženýr ovládá znalosti stavební mechaniky, vyzná se ve 

stavebních materiálech a dokáže diagnostikovat problémy konstrukce. Jeho pracovní 

náplní je i práce s lidmi, řízení projektů a využívání jiných manažerských dovedností. 

Proto si autor této práce, paralelně studující fakultu stavební, vybral za téma bakalářské 

práce právě řízení projektu rekonstrukce pozemní komunikace. 

Pro spolupráci byla oslovena společnost Inženýrské stavby Brno s.r.o., která realizuje 

projekty rozsahem vyhovující bakalářské práci. Byl vybrán projekt, na kterém se provede 

návrh použití metod projektového řízení, kterých podnik zatím nevyužil. 

Přes končící ekonomickou krizi, která počet stavebních společností zredukovala, je 

konkurence na trhu stále vysoká. Proto každá konkurenční výhoda, ať v projektovém 

řízení nebo jinde, může znamenat nové zákazníky a s nimi i lepší výsledky hospodaření 

společnosti. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Prvotním cílem bakalářské práce bude analýza stavu současného projektového řízení ve 

společnosti IS Brno. Dále bude navrženo řešení, které by zlepšilo práci na projektech 

v dané společnosti. 

První část bakalářské práce popisuje teoretická východiska a základní vědomosti z oboru 

projektového řízení. To znamená definování pojmů jako je projekt, projektové řízení, fáze 

projektu a deskripci používaných metod. 

V analytické části bude popsán stávající průběh projektu v dané společnosti. To znamená 

od inicializace projektu až po samotné ukončení, v tomto případě předání zadavateli. 

Po analytické části následuje návrh vlastních řešení. Zde se kapitola tematicky odliší od 

ostatních prací na toto téma. Mnohé standardní prvky teorie projektového řízení by 

nejspíš v praxi využity nebyly. Důraz se bude klást tedy na odhad doby trvání činnosti, 

za použití metody Monte Carlo a dále modelování a simulaci v programu 4D Virtual 

Builder. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 Projektové řízení 

Projektové řízení se používá k naplánování a provedení složitých a jednorázových akcí, 

které je potřeba realizovat v požadovaném termínu s přidělenými zdroji tak, aby se 

dosáhlo cílů. (Ježková, Krejčí, Lacko, Švec, 2014, s.14). Předmětem projektového řízení 

je projekt, který je definován v teoretické části v kapitole 1.3.  

1.2 Standardy v projektovém řízení 

V průběhu času a řízení projektů se vytvářely různé metody, nástroje a znalosti, které 

byly považovány za správné pro danou potřebu. Ty se postupně metamorfovaly do dnes 

známých standardů. V mezinárodním prostředí jsou známé především tři organizace za 

sepsání standardů. Jsou to International Project Management Association (IPMA®) a 

Project Management Institut (PMI®). Jako třetí zde vstupuje PRojects IN Conrolled 

Enviroments (PRINCE2®). Projektovým řízením se dále také zabývá i mezinárodní 

organizace pro normalizaci, která vydává normy ISO. V tomto případě se jedná o normu 

ISO 10 006, nazývanou: „Systém managementu jakosti- Směrnice pro management 

jakosti projektů“. Standardizace také umožňuje udělení certifikátů, kterým se mohou 

prokázat schopní manažeři nebo společnosti, řídící se těmito standardy (Doležal, Máchal, 

Lacko a kolektiv, 2009, s.24). 

1.3 Projekt 

Projekt je definován mnohými autory. Může být popsán tím, jak se odlišuje od jiných 

stylů řízení. Tedy, že je úplně zaměřen na výsledek a jakmile je výsledku dosaženo, je 

ukončen. (Newton, 2008, s.21). Vladimír Němec projekt popisuje takto: „Projekt je 

cílevědomý návrh na uskutečnění určité inovace v daných termínech zahájení a 

ukončení“  (Němec, 2002, s.11). Slovo projekt má v češtině více významů než 

v zahraničí. Často se zde zaměňuje za slovo návrh. Z tohoto důvodu je zde uvedeno, co 

projekt zahrnuje (Ježková, Krejčí, Lacko, Švec, 2014, s.17): 

 určení cílů a účelu projektu a analýza přínosů, 

 stanovení činností pro provedení projektu a stanovení jejich posloupnosti, 
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 naplánování spotřeby času pro jednotlivé činnosti, dílčích nákladů a potřebných 

zdrojů, 

 určení časového průběhu, 

 stanovení kdo, kdy, co a jak udělá a jaké jsou k tomu potřebné prostředky, 

 stanovení rizika a nalezení způsobu k snížení vzniku tohoto rizika, 

 zajištění provedení naplánovaných činností a jejich kontrola, 

 zpracování dokumentace projektu. 

1.4 Dělení projektů 

interní/externí 

Toto dělení rozlišuje komu je určen výstup projektu. Interní výstup poslouží vlastní 

organizaci, externí je pro zákazníka (Ježková, Krejčí, Lacko, Švec, 2014, s.22): 

velký/střední/malý 

Projekty rozlišujeme dle počtu činností nebo úhrnného objemu finančních prostředků 

potřebného k provedení projektu (Ježková, Krejčí, Lacko, Švec, 2014, s.22): 

hard/soft 

Rozlišení se nachází v měřitelnosti výsledků projektů. U hard projektů lze jednotlivé 

výsledky činnosti a cíl projektu měřit snadněji než u soft projektů. Příkladem hard 

projektu je výstavba železniční trati a příkladem soft projektu je vzdělávací projekt 

(Ježková, Krejčí, Lacko, Švec, 2014, s.22): 

jednoduché/vícezdrojové financování 

Projekty s jednoduchým financováním čerpají prostředky z jednoho zdroje. Vícezdrojové 

projekty z více zdrojů (Ježková, Krejčí, Lacko, Švec, 2014, s.22):  

projekty se dle obsahu a účelu dělí na: 

 vzdělávací projekty 

 výstavbové projekty 

 výzkumné a vývojové projekty 

 technologické projekty 

 organizační projekty 
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1.5 Základní principy projektového řízení 

1.5.1 Cílovost 

Projektový manažer musí vědět, čeho má projektem dosáhnout. To znamená, že musí mít 

stanovený cíl, který by měl zajisté požadovat písemně od zadavatele. 

Cíl je dán požadavky trojimperativu, což jsou nároky na kvalitu, datum dokončení a cena. 

Pro splnění cílovosti je potřeba dobré prognózování a strategické plánování (Němec, 

2002, s.11). 

1.5.2 Systémový přístup 

Lze jej popsat jako způsob myšlení, jednání nebo řešení problému, při němž jsou jevy 

chápány komplexně ve svých vnitřních a vnějších souvislostech (Ježková, Krejčí, Lacko, 

Švec, 2014, s.26).  Komplexnost systémového přístupu je nutné dodržovat i při vybírání 

lidí do projektového týmu (Němec, 2002, st.26) 

1.5.3 Procesní přístup 

Proces je činnost nebo jejich soubor, které používají přidělené zdroje k přeměně vstupů 

na výstupy. Efektivně fungující organizace musí řídit mnoho vzájemně souvisejících 

procesů. Vstupem jednoho procesu bývá často výstup předchozího. Systematická 

identifikace a řízení procesů používaných organizací, včetně jejich vzájemného působení 

se nazývá procesním přístupem (Ježková, Krejčí, Lacko, Švec, 2014, s.27).   

1.5.4 Systematický přístup 

Představuje opak řešení problémů teprve ve chvíli, kdy nastanou, nebo nahodile. Stejně 

tak je opakem postupů založených na intuici a na metodě pokusů a omylů. Systematický 

přístup  znamená nejprve analyzovat situaci, správně definovat problém, poté navrhnout 

možné způsoby řešení, vybrat odpovídající možnost, sestavit plán,  který bude obsahovat 

měřítko času, nákladů, zdrojů a nakonec ji realizovat (Němec, 2002, st.28).   

1.5.5 Použití přiměřených prostředků 

Je důležité klást důraz na to, by použité prostředky, nástroje a pomůcky odpovídaly 

charakteru a velikosti projektu (Ježková, Krejčí, Lacko, Švec, 2014, s.28). Zbytečně 

složité řízení projektů prodlouží dobu trvání i náročnost, což je špatně. Stačí se řídit 

pravidlem – všeho s mírou. 
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1.5.6 Týmová spolupráce  

Projektové řízení se používá při řešení složitých a komplexních problémů, proto je 

zřejmé, že na řešení se bude podílet více lidí. Často se jedná o pracovníky různých profesí, 

všichni společně míří za splněním cíle projektu. Fungování spolupráce a komunikace 

mezi členy týmu musíme promýšlet již při jeho sestavování. U projektu platí rčení: „Víc 

hlav víc ví“ (Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv, 2009, s.117): 

1.5.7 Využití počítačové podpory 

Je samozřejmé, že v dnešní době existuje počítačová podpora pro řízení projektů. 

Takovýchto produktů je velké množství. Některé jsou lepší pro jednoduché projekty, 

některé jsou schopny řešit i komplexní projekty. Opět je potřeba aplikovat pravidlo 

přiměřených prostředků a volit takové nástroje, které odpovídají potřebám projektu 

(Svozilová, 2006, s.50). 

1.6 Fáze projektu 

1.6.1 Předprojektová fáze 

Jedná se o období analýzy. Zjišťuje možnosti realizace projektů, zda je nápad na projekt 

proveditelný a uplatnitelný na trhu. Pokud se zjistí, že má zákazníka, tak se zvažují 

způsoby jeho provedení.  Výsledkem této fáze, která se někdy nazývá předinvestiční, je 

doporučení zda projekt s daným cílem realizovat (Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv, 

2009, s.156). 

1.6.2 Projektová fáze 

Obsahuje vlastní realizaci projektu započatou zahájením, pokračuje podrobným 

plánováním, až dojde k provedení. Na konci je nejlépe projekt předán zákazníkovy za 

předepsaných podmínek a tímto je cíl projektu je naplněn. Tato fáze se také nazývá 

investiční a lze ji dále rozdělit na (Ježková, Krejčí, Lacko, Švec, 2014, s.20): 

 zahájení projektu 

 plánování 

 vlastní realizace 

 ukončení 
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1.6.3 Poprojektová fáze 

Nastává po předání výstupů projektu zákazníkovi a ukončení projektu. Obsahuje 

provedení analýzy, zda byl projekt úspěšný, či ne. Obsahuje i návrhy, jak se na základě 

nově nabytých zkušeností vylepšit budoucí projekty podobného druhu. Vzhledem k svoji 

náplni se tato fáze někdy označuje jako fáze vyhodnocení. (Doležal, Máchal, Lacko a 

kolektiv, 2009, s.159) 

1.7 Předprojektová fáze 

1.7.1 Iniciace 

Podnětem k zahájení projektu u prováděcích firem bývá investor a jeho poptávka po 

provedení stavby. Jedná se o investora veřejného, nebo soukromého. 

1.7.2 Studie příležitosti 

Je nutné posoudit námět projektu s přihlédnutím k výchozí situaci podniku. Výběr by měl 

vycházet ze schopností, znalostí, finančních možností a řady jiných vlastností organizace, 

predikce budoucí situace a námět cíle projektu (Němec, 2002, st.55). 

Řešení těchto otázek by měla nést právě studie příležitosti, což je dokument rozsahem na 

dvě až tři strany. Obsah studie příležitostí není pevně daný, často však obsahuje SWOT a 

SLEPT a analýzu.  

Ježková zmiňuje následující body studie příležitosti ve své knize (Ježková, Krejčí, Lacko, 

Švec, 2014, s.36): 

 námět na projekt 

 analýza příležitostí  

 analýza hrozeb 

 analýza silných a slabých stránek 

 první odhad nákladů a přínosů projektu 

 první návrh výchozích předpokladů a kritických faktorů úspěšnosti 

 shrnutí závěrů a výsledná doporučení 
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1.7.3 SWOT analýza 

Jednáse o základní nástroj strategického managementu. Zkoumá silné a slabé stránky 

subjektu, dále vnější hrozby a příležitosti. Tvorba SWOT analýzy by měla probíhat 

v týmu, aby se vytvořilo víc pohledů na danou problematiku. Některé faktory se dají 

vnímat velmi subjektivně, proto by je jeden člověk nemusel vůbec zaznamenat. Zkratka 

SWOT vychází právě z anglických slov (Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv, 2009, s.91):  

 Strenghts  – silné stránky subjektu 

 Weaknesses – slabé stránky subjektu 

 Opportunities  - příležitosti ve vnějším prostředí 

 Threats  – hrozby ve vnějším prostředí organizace 

Prvním krok SWOT analýzy spočívá ve vyjmenování všech vnitřních a vnějších faktorů, 

které mohou projekt ovlivnit (Ježková, Krejčí, Lacko, Švec, 2014, s.40). 

Druhým krokem je ohodnocení jednotlivých složek analýzy, protože ne všechny silné 

stránky mají stejný význam na projekt, stejně je tomu tak u ostatních faktorů. Dělá se 

analýza příležitostí a hrozeb. Účelem této analýzy je nalezení atraktivních příležitostí a 

zároveň i možných hrozeb projektu. Do druhého kroku patří i analýza silných a slabých 

stránek. U každé z těchto stránek je dobré určit její důležitost pro projekt, tedy intenzitu 

vlivu (Ježková, Krejčí, Lacko, Švec, 2014, s.41). 

Třetím krokem v pořadí je stanovení závislosti mezi významnými vnějšími a vnitřními 

faktory. Z této analýzy vznikne matice závislostí mezi vnitřními a vnějšími faktory. 

Jednotlivé vnější nebo vnitřní faktory se zapíší do tabulky a jejich vzájemná vazba se 

zapíše znaménkem + nebo -. Znaménko plus se zapíše tam, kde je závislost projektu 

prospěšné, znaménko minus při závislosti negativní (Ježková, Krejčí, Lacko, Švec, 2014, 

s.44). 

Ve čtvrté fázi SWOT analýzy se volí strategie vhodné pro projekt. Volba strategie 

projektu je důležitá, jelikož projekt nevzniká sám izolovaně, ale je vázán na jiné projekty 

organizace, nebo na celkovou strategii organizace. Ze SWOT analýzy vychází základní 

čtyři typy strategii (Ježková, Krejčí, Lacko, Švec, 2014, s.45). 
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Tab. 1: Strategie SWOT (Zdroj: Ježková, Krejčí, Lacko, Švec, 2014, s.45) 

SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky 

Příležitosti Strategie S-O Strategie W-O 

Hrozby Strategie S-T Strategie W-T 

 

Strategie S-O aplikuje silné stránky k využití příležitostí z vnějšího prostředí, čímž se 

získá konkurenční výhoda (Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv, 2009, s.93). 

Strategie S-T využívá silné stránky projektu, aby potlačila hrozby z vnějšího prostředí. 

Aplikuje se právě, když projekt ohrožují významná rizika (Doležal, Máchal, Lacko a 

kolektiv, 2009, s.93). 

Strategie W-O se nastolí v situaci, kdy projekt má mnoho slabých stránek, zatímco se 

v okolí vyskytuje mnoho příležitostí. Jde o rychlé odstranění slabých stránek, aby se 

příležitosti daly využít (Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv, 2009, s.93). 

Strategie W-T znamená minimalizaci vnějších hrozeb a vnitřních slabých stránek. 

Díky zkoumání silných a slabých stránek a vlivu vnějšího prostředí se jedná o základní 

nástroj strategického řízení (Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv, 2009, s.93).  

1.7.4 Technika SMART při specifikaci cíle 

Pod každým písmenem názvu techniky se skrývá vlastnost, kterou by měl cíl splňovat 

(Svozilová, 2006, s.79). 

 Specifikovatelný 

 Měřitelný 

 Akceptovatelný 

 Realistický 

 Termínovaný 

 Integrovaný 
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1.7.5 Projektový trojimperativ 

Trojimperativ se někdy nazývá trojrozměrným cílem, protože vyjadřuje cíle projektu ve 

třech dimenzích: kvalita, čas, náklady. 

 

Obr. 1: Trojimperativ (Zdroj: Ježková, Krejčí, Lacko, Švec, 2014, s.52) 

Z grafického znázornění je poznat, že jakmile se přikloníme k jednomu vrcholu – 

odkloníme se od dvou zbývajících. Je-li potřeba snížit náklady, projekt bude dokončen 

později a v horší kvalitě (Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv, 2009, s.63). 

Metodika PRINCE 2 trojimperativ rozšířila o další vrcholy, jelikož dosavadní tři již 

nejsou dostačující. Jak je vidět dle přiloženého obrázku, je zde pět vlastností projektu. 

Pokaždé, když se přikloníme k jedné z nich, oddálíme se od ostatních. 

 

Obr. 2: Rozšířený trojimperativ (Zdroj: Management kvality v Cross Czech a.s. 2) 

1.7.6 Logický rámec 

 Popisuje strategii projektu, tím že dává dohromady významné skutečnosti projektu. 

Obsahuje jeho charakteristiku, hlavní vnější předpoklady i důležité akceptační metriky 

(Ježková, Krejčí, Lacko, Švec,2014, s.58).  
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Název metody napovídá, že se jedná o logickou provázanost hlavních parametrů projektu, 

která je zpracování přehledně v tabulce. Nejlépe lze poznat z přiloženého obrázku 3. 

Logický rámec má vertikální a horizontální logiku. Vertikální postupuje zdola Aktivity 

=> Výsledky => Záměr projektu => Hlavní cíl. Horizontální je znázorněna v přiloženém 

obrázku (Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv, 2009, s.64). 

 

Obr. 3: Logický rámec (Zdroj: Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv, 2009, s.64). 

1.8  Projektová fáze 

1.8.1 Hierarchická struktura prací – WBS 

WBS vychází ze strukturovaného projektu. Strukturován je rozložením na menší části, 

díky tomu se pracuje efektivněji a omezí se riziko opomenutí nějaké skupiny prací. 

Strukturování projektu je východiskem pro plánování všech tří parametrů projektu – času, 

kvality a nákladů pro jednotlivé činnosti (Thomsett, 2010, s.115). 

„Hierarchická struktura prací je hierarchický rozpad cíle projektu na jednotlivé 

dodávané produkty (výsledky) a podprodukty až po úroveň pracovních balíků, které musí 

být v průběhu realizace projektu vytvořeny.“ (Ježková, Krejčí, Lacko, Švec, 2014, s.107) 

Metoda WBS je graficky znázorněna ve formě stromu, základem je cíl projektu a ten se 

dále rozpadá na úroveň produktů (výstupů) a ty se také dělí dále na pracovní balíky. 
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1.8.2 Metody odhadování 

Plánování je prováděno s předstihem, je potřeba počítat s tím, že se v průběhu projektu 

bude řady faktorů měnit. Pro plánování náročnosti jednotlivých činnosti využíváme 

následující metody:  

Metoda PERT 

V češtině znám jako tříbodový odhad. Jedná se o kombinaci optimistické hodnoty délky 

trvání (o), nejpravděpodobnější hodnoty trvání (m), a pesimistického odhadu doby trvání 

(p). Výsledná délka trvání (T) se vypočte dle následujícího vzorce  (Ježková, Krejčí, 

Lacko, Švec, 2014, s.112): 

T =
o + 4m+ p

6
 

Expertní odhad 

Jedná se o náročný a nákladný odhad. Potřebné veličiny stanovuje expert, nebo skupina 

expertů. Používá se v okamžiku, kdy nelze použít jinou z uvedených metod (Doležal, 

Máchal, Lacko a kolektiv, 2009, s.189). 

Normativní odhadování 

Používá se pro činnosti, které jsou dostatečně přesně definovány a jsou pro ně 

prostřednictvím normování zpracování normativy. Tato metoda je ideální právě ve 

stavebnictví, kde jsou jednotlivé základní činnosti popsány a definovány jasně. 

Nevýhodou je, že činnosti nemohou být pozměněny oproti předpisu v normativu, jinak je 

plánovaný čas chybný (Ježková, Krejčí, Lacko, Švec, 2014, s.113). 

Porovnávací metoda 

Zvaná také komparativní metoda používá odhadování na základě analogie. Vychází ze 

znalosti hledaných veličin u činností, které jsou podobné té naší. Činnost, která slouží 

jako takový základ pro porovnání se nazývá etalon. Etalon a odhadovaná činnost nebudou 

nikdy stejné, musí se určit jak zapracovat jejich odchylky. Rizikem je právě přehlédnutí 

takovýchto odlišností a jejich následné nezapracování do hledané veličiny (Ježková, 

Krejčí, Lacko, Švec, 2014, s.113). 
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Odhadování s využitím statistické analýzy 

Využití regresivní a korelační analýzy při odhadování. Předpokladem je dostatečný počet 

dat pro analýzu a statisticky stabilní podmínky (Ježková, Krejčí, Lacko, Švec, 2014, 

s.114). 

Odhadování s využitím modelové simulace  

Ježková a kolektiv popisují tuto metodu takto: “Postup využívá předem sestaveného 

modelu průběhu činnosti. Obvykle se jedná o abstraktní matematicko-logický model, 

který lze simulovat s pomocí počítače. Prostřednictvím experimentování s modelem se 

určí plánované veličiny.“ (Ježková, Krejčí, Lacko, Švec, 2014, s114).  

Důležité je správně sestavený model a vybavení pro počítačovou simulaci. Jestliže máme 

dostatek statistický údajů, můžeme použít Analýzu Monte Carlo, která snižuje nepřesnost 

odhadů. Tato metoda se nepoužívá příliš často, protože je nákladná a časově náročná. 

Stanovuje se s ní například celková doba projektu, celkové náklady na projekt, 

kumulovaný průběh rizik (Ježková, Krejčí, Lacko, Švec, 2014, s114).  

1.8.3 Metody typu Monte Carlo 

Metody typu Monte Carlo mají jeden společný prvek, tím je používání náhodné realizace 

veličin vstupujících do numerické simulace na počítači. Tyto veličiny se vytvářejí podle 

jejich teoretického modelu rozdělení pravděpodobnosti. Toto generování náhodných 

veličin potřebuje generování náhodných čísel na intervalu od nuly do jedné. Funkci 

vybírání takovýchto náhodných čísel má v dnešní době majorita počítačových programů, 

například Microsoft Excel. Tato náhodná čísla umožní generování hodnot přes inverzní 

distribuční funkci. Klasická metoda Monte Carlo je jednoduchou základní metodou, 

v porovnání s ostatními simulačními metodami. Postup spočívá v opakované numerické 

simulaci řešení. To znamená, že proběhne několik simulací (např. v řádu tisíců) podle 

postupu uvedeného v předchozím odstavci. Výsledné hodnoty se dále statisticky zpracují. 

Výhodou této metody je její transparentnost a možnost průběžného zobrazení v grafické 

podobě histogramu, či distribuční funkce. Nevýhodou je potřeba velkého počtu simulací 

pro větší přesnost metody a pomalý průběh řešení při složitých úlohách (Teplý, Novák, 

2004, s.33). 
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1.8.4 Hierarchická organizační struktura – OBS 

OBS je základním dokumentem, který se vytváří v souvislosti s organizací projektu. 

Jedná se o grafické znázornění toho, jaké organizační složky budou provádět jednotlivé 

části WBS. To znamená že tato struktura odpovídá na otázku: „kdo? a co?“. 

OBS vychází právě z WBS a zohledňuje organizační strukturu trvalé organizace. Může 

se v průběhu projektu měnit. Je zde důležité specifikovat hlavní projektové role, jako 

například dozor projektu, sponzor projektu, zadavatel projektu, manažer projektu nebo 

realizační tým (Ježková, Krejčí, Lacko, Švec, 2014, s.115).  

1.8.5  Matice odpovědnosti 

Je to velmi důležitý nástroj pro organizaci projektu. Jestliže OBS vymezuje vztahy mezi 

jednotlivými osobami a s WBS, tak je potřeba jasně definovat, kdo je za co odpovědný. 

Pro dobrý průběh projektu kromě odpovědnosti potřebujeme samozřejmě znát i 

kompetence a tyto dvě věci jsou zaznamenány právě v matici odpovědnosti (Zdroj: 

Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv, 2009, s.112). 

Matice odpovědnosti se vytváří jako tabulka. V řádcích jsou vypsány aktivity (nebo jejich 

balíčky) a jednotlivé sloupce jsou přiřazeny osobám. Dovnitř tabulky se poté vpisují 

následující symboly pro (Ježková, Krejčí, Lacko, Švec, 2014, s.121): 

 R – Responsible – realizuje úkol 

 A – Accountable – je manažersky zodpovědný za výsledek 

 C – Consulted – konzultuje, dává informace k danému úkolu 

 I – Informed – má být informován v průběhu úkolu 

1.8.6 Síťová analýza 

Jedná se o základ metod plánování v současném projektovém řízení. Využívá techniku 

síťových grafů (Ježková, Krejčí, Lacko, Švec, 2014, s.128). 

Uzlově definovaný síťový graf 

Aktuálně nejrozšířenější metoda pro určení trvání délky celého projektu, 

předpokládaných začátků a konců činností a kritických míst, na které si manažer projektu 

musí dát pozor. Činnosti jsou zde vyjádřeny jako uzly a logické návaznosti jako 

orientované šipky (Ježková, Krejčí, Lacko, Švec, 2014, s.129). 
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Uzly grafu 

Pro zjednodušené vykreslení lze uzly označit pouze zkratkou aktivity, kterou zastupují. 

Pro komplexní znázornění je lepší dodržet zavedené zvyklosti, nejlépe vysvětlené na 

přiloženém obrázku (Ježková, Krejčí, Lacko, Švec, 2014, s.130). 

 

Obr. 4: Uzel síťového grafu  (Zdroj: Ježková, Krejčí, Lacko, Švec, 2014, s.130) 

 MZ – možný začátek 

 D – délka trvání 

 MK – možný konec 

 ID – jednoznačný identifikátor 

 NZ – nutný začátek 

 RC/RV – rezervace celková/rezervace volná 

 NK – nutný konec 

Logické vazby 

 Znázorňují se pomocí orientované šipky. Jsou čtyři typy (Ježková, Krejčí, Lacko, Švec, 

2014, s.132): 

 Finish to Start (FS) – nejčastěji používaná vazba. Činnost B začne po ukončení 

činnosti A 

 Finish to Finish (FF) – konec činnosti B nastane ve stejný okamžik jako konec 

činnosti A 

 Start to Start (SS) – start činnosti B nastává ve stejný okamžik jako start 

činnosti  A 

 Start to Finish (SF) – Start činnosti A ukončuje činnost B 

Metoda kritické cesty 

Tato metoda využívá uzlově orientovaný síťový graf. Možný začátek (MZ) počátečního 

uzlu se stanoví na 0. Pak se postupuje od počátečního uzlu ke koncovému. Možný konec 
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(MK) se spočítá jako možný začátek daného uzlu, plus doba trvání (D) daného uzlu. MZ 

se stanovuje z MK předchůdců (řídících činností daného uzlu). Z tohoto výpočtu na konci 

se získá doba trvání projektu (Němec, 2002, s.84). 

Nyní se bude postupovat výpočtem zprava doleva (od koncového uzlu k počátečnímu). 

U poslední činnosti se přepíše hodnota MK jako nutný konec (NK). Hodnota nutného 

začátku (NZ) se spočítá jako NK daného uzlu minus doba trvání (D) daného uzlu 

(Ježková, Krejčí, Lacko, Švec, 2014, s.137). 

Rezerva celková (RC) se v každém uzlu vypočte jako NK-MK daného uzlu.  Rezerva 

volná (RV) se určí jako MZ následujícího uzlu minus MK uzlu, u kterého se rezerva 

počítá. Pro vyznačen kritické cesty se naleznou všechny uzly s nulovými rezervami. Poté 

se označí i jejich vzájemné vazby. Propojí se tyto uzly od počáteční po koncovou činnost 

a to je kritická cesta (Ježková, Krejčí, Lacko, Švec, 2014, s.137). 

1.8.7 Ganttův diagram 

Představuje jednoduché znázornění průběhu několika činností v čase. Tyto činnosti 

mohou probíhat i současně (Thomsett, 2010, s.98). 

Ganttův diagram se tvoří vynesením jednotlivých aktivit, nebo milníků na osu y (řádky) 

a na ose x se znázorňuje jejich trvání v čase pomocí úsečky nebo bodu. Pořadí aktivit na 

ose y není důležité, ale pro větší přehlednost se doporučuje řadit je přibližně dle jejich 

průběhu v čase a na první řádky dát ty aktivity, které mohou začít ihned (Ježková, Krejčí, 

Lacko, Švec, 2014, s.127). 

Zde je graficky znázorněn princip zmiňovaného diagramu. Pro jeho tvorbu je 

nejvýhodnější použít různé počítačové programy. V České republice je nejpopulárnější 

MS Project, ve kterém lze Ganttův diagram přehledně zpracovat. 

 

Obr. 5: Ganttův diagram  (Zdroj:Ježková, Krejčí, Lacko, Švec, 2014, s.136). 
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1.8.8 Ukončení projektu 

Hlavní náplní ukončení projektu je předání hmotných výstupů projektu, které probíhá dle 

předem daného postupu. V případě projektů z kategorie stavitelství je toto samozřejmě 

zahrnuto ve smlouvě o dílo. Při tomto předání proběhne nejenom předání samotného 

stavebního díla, ale i požadované dokumentace. Zejména je tím myšleno na dokumentaci 

skutečného provedení a na protokoly ze zkoušek, případně doklady o shodě. Tato kritéria, 

která se stanoví na začátku projektu a jsou podmíněna ve smlouvě, se nazývají 

akceptační kritéria (Ježková, Krejčí, Lacko, Švec, 2014, s.243). 

Výše popsané ukončení projektu je ukončení v ideálním případě. To znamená dodržení 

času, kvality, výstupu a všech ostatních cílů. Podmínka ukončení projektu může být 

stanovena i jinak a to (Ježková, Krejčí, Lacko, Švec, 2014, s.245): 

 Dosažením určitého kalendářního data 

 Vyčerpání přiděleného rozpočtu 

 Kombinací předchozích 

Když je projekt ukončen podmínkou, která byla stanovena již na jeho začátku, jedná se o 

řádné ukončení. Jiné ukončení je nazýváno mimořádné a může nastat z následujících 

důvodů (Ježková, Krejčí, Lacko, Švec, 2014, s.245): 

 Katastrofická událost z vyšší moci 

 Významné vnější nebo firemní okolnosti nutí změnit cíl projektu 

 V průběhu projektu bylo zjištěno, že cíl, nebo podmínky jeho realizace byly 

špatně určeny již na začátku 

 Změna strategických cílů celé organizace, do kterých nyní projekt nezapadá 

 Pominul důvod dosáhnout cíl 

V ukončovací fázi projektu je vhodné dát zpětnou vazbu projektovému týmu. Pomůže to 

v příštích projektech s podobnou specifikací. Zároveň je možné dokončený projekt použít 

k propagaci organizace. Informovat o něm zainteresované strany, případně veřejnost, tedy 

oslovit možné budoucí zákazníky (Ježková, Krejčí, Lacko, Švec, 2014, s.246). 
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1.9 Poprojektová fáze 

V poprojektové fázi se jedná zejména o tyto tři činnosti (Ježková, Krejčí, Lacko, Švec, 

2014, s.256): 

 Analýza ukončeného projektu 

 Zpracování návrhu pro zlepšení dalších projektů 

 Udržovací fáze výstupů projektu 

První dvě činnosti nemůžou existovat samostatně, protože takto by jejich provádění 

pozbylo smyslu. Udržovací fáze u některých projektů neprobíhá, je nahrazena například 

pouze kontaktem s zadavatelem projektu (Ježková, Krejčí, Lacko, Švec, 2014, s.256). 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE  

2.1 Společnost IS Brno s.r.o 

Společnost Inženýrské stavby Brno s.r.o., vznikla pod tímto názvem v roce 1991. Historie 

společnosti sahá ovšem dále. Předchůdcem společnosti je závod 03 podniku 

vodohospodářské stavby, s.p.Brno, který fungoval od roku 1950. 

Stavební firma je specializovaná na inženýrské sítě (vodovody, kanalizace, energokanály, 

kolektory), pozemní komunikace a parkoviště (kompletní spodní stavba + živičné i 

dlážděné povrchy), chodníky (živičné povrchy i zámková dlažba), specializované 

vodohospodářské objekty (nádrže, vodojemy, čistírny odpadních vod), zemní práce. 

Stavby jsou dodávány kompletní, to znamená, že na činnosti, pro které firma nemá 

pracovníky, si najímá subdodavatele. 

2.2 Představení projektu 

Cílem projektu je rekonstrukce pozemní komunikace II/602 Říčany – Říčky. Stavba bude 

probíhat mezi pasportním km 16,093 a  km 18,234. Jedná se o rekonstrukci krytu dané 

vozovky a opravu propustku, který se na zmíněném úseku nachází. Předmětem zakázky 

je i opravení objízdné trasy a její následné vyznačení. Po provedení všech stavebních 

prací je požadováno vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). 

Před zahájením zemních prací se zajistí vytyčení všech stávajících inženýrských sítí na 

staveništi za účasti jejich správců. Vlastní rekonstrukce bude provedena odfrézováním 

obrusné vrstvy v celé ploše vozovky v tl.50-100mm a odebráním vrchní vrstvy krajnice 

tl.100mm. Lokální narušení ložné vrstvy bude vyspraveno kationaktivní asfaltovou 

emulzí SCZ 60 tryskovou metodou s kamennou drtí.  V úseku pasportního staničení km 

16,093 – km 17,330 o délce 1137mb v pravé polovině vozovky bude provedeno zesílení 

krytu konstrukce komunikace. V úsecích kompletní výměny konstrukce vozovky bude 

pláň pod komunikací zhutněna na minimální požadovanou hodnotu. V úsecích kompletní 

výměny konstrukce vozovky bude provedené měření únosnosti pláně. Zemina z odkopů 

bude z části použita do násypů. Přebytečná zemina bude odvezena na řízenou skládku 

zeminy v obci Omice. Rozebrané asfaltové a štěrkové vrstvy budou odváženy k recyklaci 

v plném rozsahu na meziskládku provozovanou investorem stavby Popůvky.  
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V trase úseku je situován stávající trubní propustek z betonového potrubí s betonovými 

monolitickými čely. Levostranné vtokové čelo propustku bude rekonstruováno se zalitím 

prasklin cementovým tmelem a provedením nového věnce s římsou z železobetonu. 

Pravostranné, odtokové čelo propustku bude nově provedeno z monolitického 

železobetonu   

2.3 Projektové řízení ve společnosti IS Brno  

V této kapitole bude popsáno, jak prochází zakázka podnikem od úplného počátku až do 

konce. Zdrojem informací je rozhovor s přípravářem společnosti IS Brno. 

 

Obr. 6: Průběh projektu (Zdroj: vlastní zpracování) 

2.3.1 Nalezení a analýza obchodní příležitosti 

Tato první fáze je o hledání příležitostí a jejich následné analýze. Společnost IS Brno 

soutěží zakázky jak z veřejného sektoru, tak i ze soukromého. Tato konkrétní zakázka je 

z veřejného sektoru, zadavatelem je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Poté, 

co zakázku zadavatel zveřejní, sejde se obchodní ředitel, ekonom a někdy i ředitel a 

vytvoří analýzu dané poptávky. 

2.3.2 Rozhodování o zpracování nabídky 

Právě výše tři jmenovaní rozhodnou o zpracování nabídky. Samozřejmě na prvním 

místě při rozhodování je případný zisk. Ten ovšem v této fázi těžko odhadnout. Musí se 

také určit, zda by zakázka byla proveditelné s dostupnými kapacitami. Po zvážení a 

schválení se postupuje dále k zpracování nabídky. 
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2.3.3 Vypracování nabídky 

Nabídku již zpracovává přípravář. Podle dodané dokumentace se stavba nacení, vytvoří 

se předběžný harmonogram, nebo i jiné dokumenty, které zadavatel požaduje. Nabídka 

se podá do soutěže. Je-li soutěž vyhrána, sepíše se Smlouva o dílo. 

2.3.4 Smlouva o dílo 

Ve Smlouvě o dílo jsou uvedeny všechny důležité údaje. Jedná se například o lhůty 

plnění, předání stavby, cenu díla, platební podmínky, provádění stavby a mnoho jiných 

2.3.5 Příprava stavby 

Přípravu stavby má na starosti přípravář. Zkontrolují se podklady, které přišly od 

investora. Zejména se jedná o výkresovou dokumentaci. Nyní je potřeba specifikovat 

množství a druh materiálu, který bude potřebný na dané stavbě. Vypíše se výběrové řízení 

na dodavatele materiálu. Spolu se stavbyvedoucím se domluví harmonogram a potřeba 

zdrojů na stavbě. Současně se v této fázi zajišťuje zařízení staveniště, které bylo převzato 

od zadavatele. V případě potřeby se provádí vytyčení inženýrských sítí. 

2.3.6 Realizace stavby 

Je-li příprava stavby hotova, vydá se příkaz k zahájení realizace stavby. V této fázi se 

stavba předává stavbyvedoucímu, který ji vede a řeší nastalé problémy. Tento člověk řídí 

práci na stavbě dle Smlouvy o dílo, platné projektové dokumentace a norem. 

Při prováděné jednotlivých prací předává stavbyvedoucí odpovědnost na daného mistra, 

které si poté sám řídí daný úkol a práci dělníků i strojů. 

Během realizace se stavba kontroluje. Kontrolu zajišťuje vlastní technolog, který 

potvrzuje správné provedení prací. Na staveniště dochází i zástupce zadavatele, zejména 

technický dozor. Zároveň se provádí kontroly dle kontrolního zkušebního plánu. 

2.3.7 Zkušební provoz 

Této fáze se využívá pouze v případě, že jde o stavbu se zabudovanou technologií. 

Například čistička vod, a tomu podobné. V případě pozemní komunikace není nutné 

provádět zkušební provoz. 
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2.3.8 Předání a převzetí díla 

Před samotním předáním provedou stavbyvedoucí a technolog interní kontrolu jakosti, 

aby se potvrdilo, že stavba může být předána. Předání začíná pochůzkou spolu 

s objednatelem po stavbě. Sepíše se protokol, kde se zaznamenají vady a nedodělky. 

Při předání díla se předává i dokumentace skutečného provedení stavby, kterou 

zpracovává zhotovitel stavby. 

Dílo musí být předáno do data uvedeného ve smlouvě o díle. Jinak následují smluvní 

pokuty, které se platí za každý den prodlení předání stavby. 

2.3.9 Záruční doba 

Během záruční doby se odstraňují oprávněně reklamované vady. Záruční doba je 

specifikována ve smlouvě o dílo.  

2.3.10 Vyhodnocení díla po ukončení záruční doby 

Zakázka se nevyhodnocuje samostatně, to by bylo zbytečně časově náročné. Ve firmě 

proběhne jednou za půl roku porada, na které se sejde ředitel, obchodní ředitel a ekonom. 

Zde se proberou výhody a nevýhody oné zakázky a vyhodnotí se, zdali se vyplatí 

setrvávat u stejného typu zakázek, či zadavatele. 

2.3.11 Pozáruční servis a udržování kontaktu se zákazníkem 

Předáním díla a uběhnutím záruční doby jakékoliv smluvní povinnosti pro zhotovitele 

končí. Nastane-li závada na dané stavbě, může objednatel preferovat na provedení opravy 

právě společnost IS Brno. Zhotovitel se na stavbě vyzná a ví, jak se prováděla, proto 

výsledná oprava proběhne lépe a snáze, než při zadání nové prováděcí firmě. 

Důležité je také udržovat kontakt se zákazníkem. Plyne z toho včasné upozornění na 

novou možnou zakázku, či dobré reference, které jsou na dnešním trhu důležité. 

2.4 Analýza silných a slabých stránek 

Jedná se o S-W analýzu, která je popsaná v teoretické časti této bakalářské práce. 

2.4.1 Silné stránky  

Jednoznačně silnou stránkou takto prováděného projektového řízení je rychlost a malá 

časová náročnost. Nevypracovává se většina dokumentů, které jsou uvedeny v teoretické 

části. Hlavní motivací jsou nízká cena a rychlost provedení projektu.  
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Dlouho zaběhnutý systém je další silnou stránkou. Každý ví co, a jak to má dělat. Všechno 

funguje a vypadá to, že změn není potřeba. 

2.4.2 Slabé stránky  

Příchod nového pracovníka do týmu. Například při tvorbě harmonogramu, kdy se vychází 

ze zkušeností, nebo celkový průběh výstavby budou problémy pro nového zaměstnance. 

Vyústí to v delší dobu, kterou potřebuje k zaučení. 

Bez tvorby Ganttova diagramu a vytížení zdrojů fungují všechny prováděné projekty. 

Přípravář spolu se stavbyvedoucím vždy dohodnou týdenní plán činnosti. Podrobnější 

diagram s uvedenými zdroji pro celý projekt však neexistuje.  

2.5 Postup řešení 

V této bakalářské práci bude vypracováno několik prvků, se kterými se setkáváme 

v projektovém řízení. Fáze přípravy a realizace stavby bude zanesena do programu MS 

Project. Dále proběhne simulace realizace v programu 4D Virtual Builder. 

Použitelnost těchto výstupů v praxi bude následně vyhodnocena se zástupcem společnosti 

IS Brno. 

  



34 

 

3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ 

ŘEŠENÍ 

3.1 Začátek projektu 

Jestliže má společnost volné zdroje, pouští se do soutěžení zakázek. Samotná soutěž 

zakázky je složité a jedná se vlastně také o samostatný projekt. Získání zakázky není 

předmětem této bakalářské práce, proto se zde o této problematice nebude pojednávat. 

Hlavním prvkem je přímo vedení přípravy, výstavby a realizace. 

3.2 Logický rámec 

Při tvorbě logického rámce u tohoto typu projektu je potřeba správného pohledu na věc. 

Tedy ne ze strany investora, pro něhož je přínosem provozuschopná komunikace pro 

dopravu z bodu A do bodu B. Pro společnost IS Brno toto přínos není, tato zakázka se 

soutěžila, protože se chce dosáhnout zisku, případně alespoň využít podnikové kapacity, 

možná si zapsat zajímavý projekt do portfolia, či vyzkoušet nové technologie. 

Tab. 2: Logický rámec (Zdroj: vlastní zpracování) 

 Popis Objektivně 

měřitelné 

ukazatele 

Způsob 

ověření 

Předpoklady 

realizace 

P
ří

n
o
sy

 

Min. další náklady, 

využití zdrojů, 

rozšíření portfolia 

Zdroje využité 

z 80%, náklady 

na reklamaci a 

ostatní náklady 

do 2% z ceny 

Firemní účet, 

zpráva 

vedoucího 

přípraváře 

Zástupce 

vedení 
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C
íl

 

Zrekonstruovaná 

pozemní komunikace 

Stavba předána 

do 2.7.2014a 

kvalitě dle ČSN 

Ověření na 

místě  

předávací 

protokol -

projektový 

manažer 

Vyhovující 

počasí pro 

realizaci 

stavby 

V
ý
st

u
p

y
 p

ro
je

k
tu

 

Objízdná trasa 

připravena 

Komunikace 

zrekonstruována 

Funkční a 

vyznačená 

objízdná trasa 

délky 12,1km 

Komunikace 

délky 2,141km 

předána 

objednateli do 

2.7.2014 

Stavební deník 

- 

stavbyvedoucí 

Projektová 

dokumentace 

vytvořená 

H
la

v
n

í 
sk

u
p

in
y
 č

in
n

o
st

í 

Příprava 

Objízdná trasa 

Pozemní komunikace 

VSTUPY 

Proj. Tým – 6 lidí 

Min. 10 dělníků 

3x vůz tatra, 

finišer a drobné 

stroje 

Předběžný 

rozpočet 

7100000Kč 

ČASOVÝ 

RÁMEC 

Příprava 22.5. 

Ob. Trasa 5.6. 

Poz. Kom. 

11.6 

Předání 2.7. 

Pracovníci 

nebudou 

nemocni. 

Funkční a 

dostupné 

stroje 

Počasí 

vhodné pro 

používané 

technologie 

    Schválení 

projektu 

vedením 
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Logický rámec vytvořen dle standardů IPMA. O jeho použitelnosti se rozhodne později, 

ovšem už teď mohou nastat pochybnosti, protože u stavebních společností je typické, že 

zakázky se často podobají. Je to dané hlavně technologickým vybavením a znalostmi. 

Tyto faktory omezují podnik na určitý typ zakázek. Samozřejmě se u mnoha zakázek 

najdou činnosti, na které firma nemá kapacity, možnosti, technologie, tak je zadává 

subdodavatelům. Ale přesto se snaží využívat svoje kapacity, z čehož vyplývají podobné 

zakázky. 

3.3 Matice odpovědnosti 

Matice odpovědnosti je vytvořená dle standardů IPMA, uvedených v teoretické části. 

Tato bakalářská práce se zabývá pouze přípravnou a realizační fází stavby, proto obsahuje 

tento výčet činností. Matice odpovědnosti je uvedena v tabulce 3. 
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Tab. 3:Matice odpovědnosti (Zdroj: vlastní zpracování) 

  

st
at

u
tá

rn
í 

zá
st

u
p
ce

 

te
ch

n
ic

k
ý
 d

o
zo

r 

d
o
d
av

at
el

 m
at

er
iá

lu
 

p
rá

v
n
ík

 

o
b
ch

o
d
n
í 

ře
d
it

el
 

p
ří

p
ra

v
ář

 

st
av

b
y
v
ed

o
u
cí

 

m
is

tr
 

te
ch

n
o
lo

g
 

zk
u
še

b
n
í 

k
an

ce
lá

ř 

Výměry, ceny, ostatní dokumenty           R,A         

Soutěž dodavatel materiálu         A R         

Sepsání smlouvy o dodání materiálu       A,R             

Příprava staveniště           A R       

Frézování a vyspravení krytu objízdné 

trasy   I         A R C   

Příprava staveniště - označení 

objízdných tras   I         A R C   

Sejmutí ornice - výkopové práce 

propustku   I         A R C   

Oprava propustku a rekonstrukce vpusti   I         A R C   

Frézování asfaltového krytu   I         A R C   

Lokální opravy porušeného krytu   I         A R C   

Pokládka nových asfaltových vrstev   I         A R C   

Rekonstrukce krajnice   I         A R C   

Provedení dopravního značení   I         A R C   

Úklid staveniště             A R C   

Zkoušky jakosti                   R 

Předání stavby R       I A R     R 

 R- realizuje 

 A- zodpovědný 

 I- je informován 

 C-  konzultuje 

3.4 Stanovení dobry trvání pomocí metody Monte Carlo 

Pro potřeby bakalářské práce byla pomocí simulace stanovena dobra trvání činnosti: 

„Pokládka nových asfaltových vrstev“. 
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Jako základní data jsou využity doby trvání čtrnácti projektů srovnatelné velikosti. Tato 

doba trvání je čistá doba, to znamená, že v ní nejsou započteny žádná zdržení, kvůli 

počasí, nebo jiným vlivům. Jsou zde velké rozdíly hodnot a to je dáno náročností 

samotného provádění, kterou v této simulaci nelze postihnout. Tyto rozdíly dále 

reprezentuje velký rozptyl.  Hodnota použitých dat je konkrétně (udávané ve dnech): 

Tab. 4 :Doba trvání (Zdroj: vlastní zpracování) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 

[den] 

2,5 2 2,5 3 3 2 2,5 3,5 4 4,5 3 2,5 2,5 2 

 

Z těchto dat je stanovena střední hodnota m=2,82 a rozptyl σ=0,72. Již zde je vidět, že by 

bylo potřeba větší množství, protože rozptyl dosahuje velké hodnoty. Díky těmto dvěma 

charakteristikám je zavedeno normální rozdělení čisté doby trvání události. 

Dále byly specifikovány faktory, které tuto dobu mohou prodloužit. Z technologických 

důvodů je při pokládce asfaltových vrstev je zapotřebí dobré počasí. To znamená, že 

nesmí pršet. Čerpaná data jsou zobrazena v tomto grafu: 

  

Graf 1 Srážkové dny (Zdroj: Doleželová, 2013, s.125) 
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Dalším faktorem, který je zaveden, je porouchání stroje. Tato pravděpodobnost je malá, 

protože se stroje pravidelně servisují. Proto je možnost, že porucha stroje nastane pouze 

1%. A znamenalo by to, že se práce prodlouží o jeden den. Pro správnou pokládku je 

nutné, aby se na stavbu dostal asfaltový beton o správné teplotě. Díky problémům 

v dopravě, rychlým změnám počasí, či nedodržení postupu se stává, že má asfaltová směs 

nízkou teplotu. Tato událost nastane v 9 % případů a obvykle znamená zdržení o 0,1 dne 

(Vošček, 2015) 

Pro 20000 simulací je vytvořena následující tabulka. Z důvodu její velikosti je zde 

zobrazeno pouze prvních 10 řádků. 

Tab. 5: Metoda Monte Carlo (Zdroj: vlastní zpracování) 

i 

či
st

é 
tr

v
á
n

í 

[d
en

] 

d
éš

ť
 

[d
en

] 

p
o
ru

ch
a

 s
tr

o
je

 

[d
en

] 

ch
la

d
n

ý
 a

sf
a
lt

 

[d
en

] 

su
m

a
 

[d
en

] 

1 2,32 2 0 0,1 4,42 

2 3,15 1 0 0 4,15 

3 2,07 0 0 0 2,07 

4 2,75 0 0 0 2,75 

5 3,82 0 0 0 3,82 

6 3,14 1 0 0 4,14 

7 2,87 1 0 0 3,87 

8 2,48 0 0 0 2,48 

9 2,30 0 0 0 2,30 

10 1,97 0 0 0 1,97 

 

První sloupec udává pořadové číslo simulace. Druhý obsahuje čistou dobu trvání, která 

je generována v Excelu. Pro jejich určení se využívá normálního rozdělení, které je 

specifikováno výše. Další tři sloupce obsahují faktory, které dobu prodlužují. Poslední 

sloupec je jednoduchým součtem předcházejících. 

Pro vyhodnocení simulací je sestavena následující tabulka: 
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Tab. 6: Vyhodnocení metody Monte Carlo (Zdroj: vlastní zpracování) 

Min 

[den] 

Max 

[den] 

Počet 

[den] 

Pst 

[den] 0 0,5 0,00 0,0% 

0,5 1 0,00 0,0% 

1 1,5 496,00 2,5% 

1,5 2 1440,00 7,2% 

2 2,5 3148,00 15,7% 

2,5 3 4401,00 22,0% 

3 3,5 4309,00 21,5% 

3,5 4 2975,00 14,9% 

4 4,5 1669,00 8,3% 

4,5 5 783,00 3,9% 

5 5,5 370,00 1,9% 

5,5 6 204,00 1,0% 

6 6,5 113,00 0,6% 

6,5 7 63,00 0,3% 

7 7,5 21,00 0,1% 

7,5 8 4,00 0,0% 

8 8,5 2,00 0,0% 

8,5 9 1,00 0,0% 

 

Zde je vidět rozdělení do kategorií v délce trvání po půl dnech. Spodní hranice kategorie 

je uvedena ve sloupci Min, horní hranice ve sloupci Max. Sloupec Počet udává, kolik 

simulací se nachází v této kategorii. Poslední sloupec Pst udává pravděpodobnost, že daná 

aktivita bude trvat právě v tomto rozmezí. 

Posledním výstupem jsou grafy. Prvním je hustota pravděpodobnosti a druhým je 

distribuční funkce. 
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Graf 2: Hustota pravděpodobnosti (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Graf 3: Distribuční funkce (Zdroj: vlastní zpracování) 

Z distribuční funkce lze vyčíst, že doba trvání bude v 85 % případů menší než čtyři dny. 

Proto se tato hodnota aplikuje i do projektového plánu. 
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3.5 Návrh projektu v MS project 

Úkoly v projektu jsou rozděleny do tří hlavních skupin, těmi jsou Příprava, Objízdná 

trasa, Pozemní komunikace. Dále jsou zde 2 samostatné úkoly a konečný milník.  

Pro přehlednost byla vytvořena WBS první úrovně. 

 

Obr. 7: WBS (Zdroj: vlastní zpracování) 

3.5.1 Chronologie úkolů 

Sled činností a jejich průběh je dán z technologických postupů a zažitých zkušeností. 

Délka trvání se u stavebních prací určuje především na základě výkonu strojů, nebo 

pracovníků. U každého stroje je známo, jaký má výkon, a lze vypočítat, kolik času 

potřebuje. U pracovníků se vychází ze zkušeností společnosti IS Brno. Rezerva se 

v plánování vkládá ke každé úloze. Tato skutečnost nastává, protože původní 

harmonogram (přiložený ke smlouvě) je vytvořen s relativně velkou rezervou. Firma se 

tím chrání proti smluvním pokutám. Jelikož investor kontroluje včasné ukončení každé 

úlohy, je rezerva u každé z nich. 

Projekt začíná prvním balíkem úkolů, s názvem Příprava. První činností je zde Výměry, 

ceny, ostatní dokumenty. Tuto část zpracovává přípravář. Z dostupné technické 

dokumentace vypočítá potřebné množství materiálu, na které vyhlásí soutěž. Následně 

probíhá Soutěž dodavatel materiálu. Doba trvání je jeden týden. Výstupem tohoto úkolu 

je vybraný dodavatel. Logicky dalším krokem je Sepsání smlouvy o dodání materiálu, na 

které připadá jeden den. Posledním úkolem přípravy je zařízení staveniště. Jedná se 

hlavně o zázemí pro pracovníky na stavbě, jako je například WC. Tato činnost trvá jeden 

den a může být provedena kdykoliv během celého balíku Příprava. 

Následující činnosti jsou odborné a týkají se výstavby. Část jejich provádění je popsána 

v části Analýza. Zde jsou vypsány krátce, bez podrobností. 
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Druhým balíkem je Objízdná trasa. Obsahuje pouze jedinou činnost, a tou je Frézování 

a vyspravení krytu objízdné trasy. Na tu jsou vyhrazeny 4 dny. 

Posledním balíkem je Pozemní komunikace. Jedná se o stavební práce. Začíná Příprava 

staveniště- označení objízdných tras, což se udělá za dva dny. Následníkem jsou práce na 

propustku. Jmenovitě: Sejmutí ornice – výkopové práce na propustku a Oprava propustku 

a rekonstrukce vpusti. Na tyto činnosti je připraveno šest a jedenáct dní. Balík pokračuje 

Frézováním asfaltového krytu, které má vyhrazeno pět dní. Následují Lokální opravy 

porušeného krytu, se stejnou dobou trvání. Pokládka nových asfaltových vrstev má čtyři 

dny na provedení. Rekonstrukce krajnice potrvá dva dny. Dopravní značení se realizuje 

během dvou dnů. Balík ukončuje činnost Úklid staveniště, který bude proveden v jednom 

dni. 

Samostatnou činností jsou Zkoušky jakosti. Ty probíhají v průběhu stavební činnosti a 

provádí je externí firma. 

Posledním úkolem je Předání stavby, které proběhne během jednoho dne. Jeho náplní 

pochůzka po stavbě a sepsání protokolu. 

Vše končí milníkem, který je zároveň uveden ve smlouvě, od nějž nabíhají smluvní 

pokuty za nedodržení smlouvy o díle. 

Obrázek 8 dává náhled na Ganttův diagram v MS Project..  

 

Obr. 8: MS Project  (Zdroj: vlastní zpracování, MS Project) 
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3.6 Proces tvorby v programu 4D Virtual Builder 

Program 4D Virtual Builder je nadstavba programu SketchUp. V tomto programu je 

možné přiřadit 3D modelu i čtvrtý rozměr, tedy čas. Po úspěšném vytvoření simulace je 

možní spustit animaci, kde jsou vidět změny objektů v čase. Pro práci je potřeba 3D model 

dané konstrukce a Ganttův diagram. Model se vytvořil v programu Autocad z dodaných 

2D podkladů. Ganttův diagram byl vytvořen výše, v rámci praktické části bakalářské 

práce. 

Pracovní prostor programu zobrazuje následující obrázek. Základní lišta obsahuje osm 

nabídek, je strohá a přehledná. Pod ní se nachází graficky zobrazená tlačítka pro 

modelování objektů a jejich modifikaci. Dále je vidět jedno okno náhledu a otevřený 

panel nástrojů pluginu 4D Virtual Builder. 

 

Obr. 9: 4D Virtual Builder pracovní prostor (Zdroj: vlastní zpracování, 4D Virtual 

Builder) 
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Prvním krokem tvorby byl import dwg souboru s 3D modelem. Následně začíná práce se 

samotným 4D Virtual Builderem  Tento plugin se ovládá pomocí následující nástrojové 

lišty. 

 

Obr. 10: 4D Virtual Builder menu 1 (Zdroj: vlastní zpracování, 4D Virtual Builder) 

Tlačítko Ganttův diagram, které je druhé zleva, otevře nové okno, které je pro práci zcela 

zásadní. Nachází se zde čtyři hlavní záložky: Úkoly a mezníky, SketchUp, Plánování, 

Pohled. Plánování nabízí možnost  importu z programu MS Project, čehož bylo využito. 

Tento naimportovaný diagram se může upravovat v záložce Úkoly a mezníky. Pro další 

tvorbu je důležité u každého úkolu vybrat, zda se jedná o konstrukci, nebo demolici. 

V případě konstrukce se budou jednotlivé prvky v zobrazení přidávat, v případě demolice 

je tomu právě naopak. 

Na další obrázku je zachycena záložka SketchUp, kde probíhá důležité přiřazení objektů 

v modelu k jednotlivým úkolům. 

 

Obr. 11: Ganttův diagram (Zdroj: vlastní zpracování, 4D Virtual Builder) 

K vybranému úkolu, nebo milníku, se přiřadí objekt tak, že se v modelu označí a klikne 

se na tlačítko připojit. Pomocí čtyř tlačítek v nabídce viditelnost se může upravit 
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zobrazení v modelu podle aktuálních potřeb. Mohou být zobrazeny pouze ty objekty, 

které jsou přiřazeny vybranému úkolu, nebo právě ty, které přiřazeny nejsou. Počet 

připojených objektů je vidět v zobrazené tabulce, zvlášť u každého úkolu. Pro tvorbu 

simulace byla použita i funkce rozpojit, která vrací zpět chybné připojení objektu. 

Zajímavá je tabulka views, která se zobrazí po stisknutí tlačítka views po pravé straně 

otevřeného okna. Zde je možné nastavit vzhled objektů pro jejich čtyři fáze. První fází je 

období před započetím úkolu, ke kterému je objekt přiřazen. V případě demolice je objekt 

zobrazen v originálním materiálu. Během provádění daného úkolu je zvýrazněn žlutě a 

po jeho proběhnutí je skryt. V případě změny bude zobrazen fialovou barvou. 

 

Obr. 12: 4D Virtual Builder menu 2 (Zdroj: vlastní zpracování, 4D Virtual Builder) 

 

Obr. 13: 4D Virtual Builder menu 2 vizualizace (Zdroj: vlastní zpracování, 4D Virtual 

Builder) 
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Změna barev je znázorněna na předcházejícím obrázku. Kde činnost Frézování 

asfaltového krytu odstraňuje obrusnou vrstvu v jednom jízdním pruhu. (Úkolu je přiřazen 

charakter demolice). V tomto případě je probíhající činnost zvýrazněna žlutou barvou. 

Po přiřazení všech objektů k úkolům následuje fáze kontroly a animace. K tomu se využijí 

následující funkce. 

 

Obr. 14: 4D Virtual Builder menu 3 (Zdroj: vlastní zpracování, 4D Virtual Builder) 

Červená tlačítka mění zobrazení modelu. První z nich zobrazí objekty, které přísluší 

aktuálnímu času. Druhé tlačítko není pro přesný čas, nýbrž jeho rozpětí. Třetí zobrazuje 

všechny objekty, které jsou v modelu. Poslední červené tlačítko zobrazí ty objekty, které 

nebyly přiřazeny žádnému úkolu. První zelené tlačítko posune čas zpět. Druhé, modré 

tlačítko nastaví, o kolik se bude čas posouvat. Třetí a čtvrté tlačítko posouvají čas vpřed. 

 

Obr. 15: 4D Virtual Builder menu 4 (Zdroj: vlastní zpracování, 4D Virtual Builder) 

První černé tlačítko zapne stíny, které odpovídají aktuálnímu času. Druhá zobrazí čas a 

datum v modelu. Poslední zapne popisky u objektů, které objasňují příslušenství 

k jednotlivým úkolům 

 

 

Obr. 16: 4D Virtual Builder menu 5 (Zdroj: vlastní zpracování, 4D Virtual Builder) 

Poslední žlutá tlačítka slouží k tvorbě animace a grafických výstupů z programu. 
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3.7 Přínos návrhů řešení 

Zástupce společnosti IS Brno s.r.o. byl seznámen s výstupy bakalářské práce. 

Diskutovány byly především dva z nich a to použití metody Monte Carlo a využití 

simulace v programu 4D Virtual Builder. 

Metoda Monte Carlo je náročná v ohledu získání vstupních dat a správného sestavení 

simulace. Její využití je například v simulaci doby trvání, kde jsou dostupná vstupní 

data pro jednotlivé prvky činnosti, ale v realitě se taková činnost nikdy neprováděla. 

Spuštěním takové simulace získáme odhad doby trvání a ta může být přiřazena takové 

nové činnosti například v programu MS Project. 

Vytvoření simulace v programu 4D Virtual Builder, která propojí časový plán z Ganttova 

diagramu a 3D model řešené pozemní komunikace. Použitelnost této simulace se ukazuje 

hlavně při provádění stavebních prací na malém prostoru. Když je parcela určená jako 

zázemí stavby malá, nastává potřeba plánovat využití prostoru v čase. To znamená 

příjezdy materiálů, skladování strojů a jiné. Zde aplikace 4D Virtual Builder vyniká. 

Tímto způsobem se minimalizuje pravděpodobnost vzniku dalších nákladů, vázaných 

například ve smluvních pokutách.  

Náklady na vypracování takové simulace nejsou vysoké. Náklady na mzdy se rovnají 

přibližně 4000Kč/projekt. Pracovní náplní je především úprava 3D modelu a 

harmonogramu a jejich následné propojení. Pořízení programu stojí přibližně 

28 000Kč/rok. Smluvní pokuta za pozdní předání stavby je v tomto konkrétním případě 

stanovena na 50 000Kč/den. Je tedy jasné, že pokud se v programu vyřeší alespoň jedna 

krizová situace v pěti modelovaných stavbách, náklady se pokryjí. 
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ZÁVĚR  

V této bakalářské práci jsou popsány základní prvky projektového řízení a aplikovány na 

konkrétní problematiku projektu rekonstrukce pozemní komunikace.  

Pro předprojektovou fázi je vypracován logický rámec dle standardů IPMA. Jeho využití 

bylo ovšem shledáno jako ne příliš přínosné. Důležité údaje z něj jsou totiž obsaženy ve 

Smlouvě o dílo a zbytek se řídí zvyklostmi podniku, nebo je v hlavách manažerů. Byl 

ohodnocen jako zajímavé shrnutí.  

Dále byl vypracován projektový plán v programu Microsoft Project. Jednalo se především 

o správný rozpad WBS, který není potřeba provádět příliš hluboko. Je to dáno velkou 

dynamikou provádění stavebních prací, kde dochází k častým změnám v průběhu 

realizace. Případné zanášení změn do harmonogramu by bylo příliš složité, proto jsou 

v plánu činnosti shrnuty do jednotlivých balíků. Další důležitou činností je odhad doby 

trvání, kterému je věnována samostatná kapitola. Jedná se o odhad pomocí metody Monte 

Carlo. Vyhodnocen byl jako užitečné zpracování dat a tato zajímavá metoda může být 

aplikována i v jiné problematice. Ve společnosti IS Brno s.r.o. se harmonogram 

stavebních prací vytváří zřídka, pouze když to požaduje investor ke smlouvě. Využití 

takového projektového plánu vytvořeného v MS Project bylo shledáno jako přínosné pro 

velké projekty, na kterých se podílí více subjektů. V tomto případě je zajištěna 

informovanost každého z nich.  

Poslední kapitolou je vytvoření simulace v programu 4D Virtual Builder, která propojí 

časový plán z Ganttova diagramu a 3D model řešené pozemní komunikace. Použitelnost 

této simulace se ukazuje hlavně při provádění stavebních prací na malém prostoru. Když 

je parcela určená jako zázemí stavby malá, nastává potřeba plánovat využití prostoru 

v čase. To znamená příjezdy materiálů, skladování strojů a jiné. Zde aplikace 4D Virtual 

Builder vyniká.  

Náklady na vypracování takové simulace nejsou vysoké. Náklady na mzdy se rovnají 

přibližně 4000Kč/projekt. Pracovní náplní je především úprava 3D modelu a 

harmonogramu a jejich následné propojení. Pořízení programu stojí přibližně 

28 000Kč/rok. Smluvní pokuta za pozdní předání stavby je v tomto konkrétním případě 

stanovena na 50 000Kč/den. Je tedy jasné, že pokud se v programu vyřeší alespoň jedna 

krizová situace v pěti modelovaných stavbách, náklady se pokryjí. 
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