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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá softwarovou podporou v plánování projektů a vysvětluje 

základní pojmy týkající se této oblasti. V praktické části jsou řešeny časové plány ve 

specializovaných programech na příkladu rekonstrukce pomocného skladu. Cílem této 

práce je popsat softwarové produkty pro projektové řízení a porovnat je na základě 

určených kritérií. 

Preface 

This bachelor’s thesis is dealing with software support of project planning and defines 

basic terms related to this subject. Empirical part focuses on time schedules in 

specialised programmes. For this purpose, reconstruction of a warehouse was used as an 

example. The aim of this thesis is to describe software products used for the project 

management and compare them according to specific criteria. 
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1 Úvod 

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolil „Softwarová podpora v plánování 

projektů“.  Toto téma mě oslovilo, protože mě zajímá otázka projektového řízení a jeho 

podpory a chtěl jsem se o ní více dozvědět.  

Bakalářská práce je pomyslně rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické 

Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole se věnuji definici a historii 

projektového řízení. V druhé kapitole popisuji základní pojmy jako projekt, Ganttovy 

diagramy a síťová analýza. Třetí kapitola je podrobně zaměřena na rozebrání 

jednotlivých softwarů využívaných při plánování projektů. Konkrétně jsou zde popsány 

základní typy aplikací a jejich srovnání. Dále popisuji jednotlivé kategorie softwarové 

podpory podle nástrojů, jaké obsahují. Teoretická část končí popisem jednotlivých 

softwarových produktů a možností jejich využití při plánování projektů.

V praktické části své bakalářské práce se zabývám příkladem rekonstrukce pomocného 

skladu ingotárny. Řeším časové plány ve vybraných specializovaných programech. 

Plány vychází z původního časového diagramu, který byl řešen v programu MS Excel a 

který byl využit při rekonstrukci. Dále popisuji využití jednotlivých programů, práci 

v nich včetně jejich výhod, nevýhody i cenové kalkulace. Na závěr všechny softwary 

posuzuji podle určených kritérií, jako jsou například podporované metody, podpora 

práce v programu, cena programu, možnosti týmové spolupráce a vhodnost využití 

programu na danou zakázku. 
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2 Definice projektového řízení 

Projektové řízení je disciplína, která slouží k plánování a realizaci zpravidla 

jednorázových akcí, které je potřeba dokončit v určitém čase s plánovanými náklady 

tak, aby bylo dosaženo předem určeného cíle. Základním předmětem projektového 

řízení je projekt. Ten je definován normou ISO 10 006, která představuje mezinárodní 

normu pro řízení jakosti projektů, jako „jedinečný proces koordinovaných a řízených 

činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, vyhovující 

specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji.“ Potom je 

tedy cílem projektového řízení úspěšný projekt.  [1, str. 17] 

V projektovém řízení se ovšem nejedná o pouhé používání různých speciálních metod. 

Jde hlavně o systematický způsob myšlení při práci a snahu rozdělit projekt na 

jednodušší části, které se samostatně lépe řeší. 

2.1 Historie projektového řízení 

Většinou se uvádí, že jako první projekty v historii lidstva byla stavba egyptských 

pyramid, nebo Velké čínské zdi. To, že zde určitě muselo docházet k organizaci práce, 

je jasné z jejich velikosti. Moderní principy řízení projektů ale vznikly až v době druhé 

světové války u projektu Manhattan, jehož cílem byl vývoj jaderné bomby pod vedením 

americké vlády. Do tohoto projektu bylo zapojeno velké množství lidí různých profesí, 

kteří pracovali na několika různých místech. Projekt Manhattan trval zhruba tři roky a 

náklady na něj byly skoro dvě miliardy dolarů.  

Při práci na tomto projektu si příslušníci armády uvědomili, že vědci i ostatní odborníci 

nemají potřebné dovednosti pro řízení velkých projektů. Řízení projektů bylo chápáno 

jako zvláštní disciplína, na kterou museli mít lidé speciální dovednosti. Ukázalo se, že 

pro vývoj projektové řízení byl vojenský obor zásadní. Díky němu vzniklo několik 

zásadních technik užívaných v projektovém řízení. Například už v roce 1917 navrhnul 

Henry Gantt svoje Ganttovy diagramy, které pomohly při plánování činností 

v amerických loděnicích v době 1. světové války. Následně se začaly využívat 

v továrnách při časovém plánování výroby. V roce 1958 vznikla další zásadní technika 

pro řízení projektů. Bylo to u projektu amerického námořnictva Polaris, který byl 

zaměřen na vývoj raket pro ponorky. Vznikla metoda síťových grafů, pomocí níž 
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modelovali vzájemné vztahy mezi jednotlivými úkoly v projektu. Díky tomu vytvořili 

realističtější časové plány. [2] 

2.1.1 Historie softwarové podpory v plánování projektů 

Dříve bylo pouze možné vypracovávat tyto metody ručně, teprve až 

v sedmdesátých letech se začaly pro řízení rozsáhlých projektů používat softwarové 

nástroje. První softwarové produkty byly ale velmi drahé a složité na provoz. Většinou 

byl na obsluhu vyčleněn samostatný pracovník. Například jedním z prvních byl 

program Artemis, který pomáhal analyzovat časové plány při návrhu nových letounů. 

Postupem času, jak pokračoval vývoj počítačů, klesla jejich cena a programy pro řízení 

projektů se staly snazší na obsluhu. Došlo tak následně k jejich rozšíření. [2] 

2.2 Standardy projektového řízení 

Cílem standardů je zvýšit úspěšnost projektů za pomoci systémového přístupu. Obsahují 

souhrn znalostí, doporučení, postupů, metod a technik ze zkušeností z odborné praxe.  

Standardy projektového řízení jsou vyvíjené nezávislými organizacemi a institucemi 

k řízení projektů. Dvě největší celosvětově působící asociace sdružující osoby 

v projektovém řízení jsou International Project Management Association (IPMA) se 

sídlem v Evropě a Project Management Institute (PMI) se sídlem v USA. Tyto 

organizace podporují rozvoj projektového řízení, zejména profese projektového 

manažera. Zajišťují také certifikace projektových manažerů a pomáhají jim s kariérním 

rozvojem. V České republice působí od roku 2011 organizace SPŘ, která je členem 

IPMA. SPŘ má validaci na udělování všech čtyř stupů certifikace, dle IPMA. [5,6] 

2.3 Základní principy projektového řízení 

Projektové řízení využívá několika základních principů, ze kterých se vyvozují 

jednotlivé přístupy k řešení problémů a jsou důležité pro úspěšnou realizaci projektů 

• Systémový přístup 

Jde o způsob myšlení, jednání a řešení problému, kdy se na problém díváme 

komplexně na základě vnitřních a vnějších souvislostí z více hledisek. 
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• Procesní přístup 

Za proces lze považovat jakoukoliv činnost, která využívá zdroje k přeměně 

vstupů na výstupy. Procesní přístup je potom systematická identifikace a 

management procesů používaných v organizaci, včetně jejich vzájemného 

působení. 

 

• Systematický přístup 

V projektovém řízení se používá při řešení úkolů, pro které není známé 

bezprostředně dostupné řešení. Dle systematického přístupu je nejprve potřeba 

analyzovat situaci a správně stanovit problém. Poté se navrhnout možné způsoby 

řešení a z nich se vybere nejlepší varianta. 

 

• Použití vhodných prostředků 

V projektovém řízení existuje mnoho metod a postupů řešení. Je třeba brát ohled 

na velikost a složitost projektu a dle toho vybrat přiměřené nástroje a pomůcky. Je 

zbytečné používat komplikované metody na řešení jednoduchých problémů a 

naopak komplikované projekty se nedají zvládnout pomocí základních metod. 

 

• Týmová spolupráce 

V dnešní době je většina projektů složitých, a proto je potřeba, aby jejich řízení 

zajišťoval tým odborníků z různých profesí. Společná týmová práce a sdílení 

znalostí velmi pomáhá k úspěšnému dokončení projektů. Kvalitní týmová práce 

také pomáhá odstranit řadu problémů při řešení projektů. 

 

• Využití počítačové podpory 

Využití vhodné počítačové podpory v projektovém řízení je dnes standardem. 

Výkonnost dnešních počítačů dokáže velmi zefektivnit plánování a řízení projektů. 

Na trhu je k dostání velké množství programů, které podporují i komplikované 

metody projektového řízení. Dále je možno využít komunikační možnosti počítačů 

a sdílet informace o jednotlivých projektech. Ale i v počítačové podpoře je třeba 

dodržovat pravidlo vhodných prostředků, dle složitosti projektu. [1, str. 26] 
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3 Projektové řízení v 21. století 

Dnes se projektové řízení používá v mnoha oblastech pro projekty různých typů i 

velikostí po celém světě. Aby se dalo o projektovém řízení bavit podrobněji, je potřeba 

definovat základní pojmy.  

3.1 Projekt  

Jak už bylo řečeno dříve, základním pojmem je projekt a z uvedené definice vyplývají 

jeho základní atributy: 

• Jedinečnost v cíli i v postupu dosažení 

• Vymezenost časem a zdroji 

• Složitost projektu 

• Řízení projektovým týmem 

• Rizikovost 

Pokud akce tyto atributy postrádá, potom by neměla být realizována jako projekt, 

protože nástroje a postupy projektového řízení by zde byly nákladné a málo efektivní.  

Cíl projektu je konečný stav po jeho dokončení. Dá se vyjádřit v dimenzích času, 

nákladů a provedení. Toto se nazývá trojimperativ projektu. Ten se znázorňuje 

v podobě rovnostranného trojúhelníku, kde každý vrchol představuje jednu dimenzi. 

Z trojimperativu vyplývá, že nelze spojit minimální náklady s krátkými termíny a 

maximálními cíli. Proto už na počátku plánování projektu je nutné rozhodnout, zda je 

nejdůležitější cena, termíny, nebo kvalita. [1] 

 

Obrázek 3-1: Trojimperativ [3, str. 18] 



15 
 

Z časového hlediska lze projekt brát jako skupinu po sobě jdoucích fází, které vyjadřují 

jednotlivé stupně vývoje projektu. Dohromady tvoří životní cyklus projektu. Ten se 

skládá ze tří fází: 

• Předinvestiční fáze 

Tato fáze je nejdůležitější fází života stavby. Zodpovídá za ni vrcholový 

management investora. Definují se v něm jednotlivá kritéria projektu, jako je 

rozsah, specifikace a hlavně cíle. Vypracovává se studie proveditelnosti, která 

určuje způsob řešení, který má vést ke splnění cílů. Hlavní dokument této fáze je 

investiční rozhodnutí, kde se investor rozhodne, zda se projekt za daných 

podmínek bude realizovat. 

 

• Investiční fáze 

Investiční fáze je nejnákladnější a nejpracnější. Tato fáze začíná po vydání 

investičního rozhodnutí a řeší se zde plánování a vlastní provádění výstavby.  Mezi 

důležité dokumenty v této fázi patří výsledky průzkumů, dokumentace pro územní, 

stavební a kolaudační řízení. Vytvoří se matice zodpovědnosti, kde se určí, jaká 

osoba za co zodpovídá. 

 

• Provozní fáze 

V této nejdelší fázi je stavba předána do užívání. Vyhodnotí se výsledky a srovnají 

se plánované s dosaženými cíli. Hlavně nás zajímají náklady. Během používání 

stavby probíhá její údržba, případné opravy nebo modernizace. Do této fáze patří i 

fáze likvidační, což je demolice objektu s následnou recyklací nebo ekologickou 

likvidací hmot. [1, 3] 

3.2 Ganttovy diagramy 

Ganttovy diagramy jsou operační analýzou, v níž jsou činnosti seřazeny v řádcích 

chronologicky pod sebou a znázorněny pomocí úseček na časové ose. Délka úseček je 

přímo úměrná době trvání dané činnosti. Z hlediska plánování projektů byl ale velký 

nedostatek v tom, že se neznačily logické vazby mezi na sobě závislými činnostmi. To 

bylo odstraněno až díky zkušenostem ze síťové analýzy, kdy se začaly logicky značit 

vazby mezi činnostmi. Tyto vazby jsou typu společného začátku nebo konce dvou 
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činností současně. Další typ vazby je konec – začátek, kdy až po ukončení jedné 

činnosti, lze započít následující. 

Ganttovy diagramy lze efektivně využít pouze do určité velikosti projektu, protože 

pokud projekt obsahuje velké množství činností, Ganttovy grafy se stanou 

nepřehlednými a špatně se s nimi pracuje. Dnes se Ganttovy grafy používají hlavně pro 

demonstraci znázornění průběhu projektu, protože jsou lehce pochopitelné pro širokou 

veřejnost. [3] 

 

Obrázek 3-2: Ganttův diagram [3, str. 111] 

3.3 Síťová analýza 

Metody síťové analýzy jsou základem moderního plánování v projektovém řízení. 

Využívá se zde technika uzlově orientovaných grafů, s pomocí níž lze určovat časový 

průběh, návaznosti jednotlivých činností, zjišťovat a využívat časové rezervy a stanovit 

optimální průběh z hlediska času a nákladů. 

Základem síťové analýzy je síťový graf. Ten se vytváří vzájemným spojováním na sebe 

navazujících činností, při čemž platí základní pravidla: 

• Graf má pouze jeden začátek a konec 

• Všechny činnosti musejí být spojeny tak, aby byla známa návaznost 
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• Činnosti smějí postupovat pouze jedním směrem. Nikdy se nelze vrátit do 

předcházející činnosti. 

• Všechny časové údaje musejí být ve stejných jednotkách 

 

Obrázek 3-3: Zápis v uzlově definovaném grafu [3, str. 108] 

 

Při zpracování časové analýzy je nejdůležitější najít tzv. kritickou cestu. To je cesta 

v síťovém grafu, která má nulovou rezervu. K jejímu nalezení se používají metody 

CPM a PERT. [3, str. 108] 

3.3.1 Metoda CPM 

Metoda CPM je deterministická síťová analýza. Jejím cílem je najít kritickou cestu a 

určit dobu trvání projektu. Následné zkrácení doby trvání projektu je možné analýzou 

doby trvání jednotlivých činností na kritické cestě.  

Postup při analýze metodou CPM: 

1. Sestaví se časový rozvrh tj. tabulka činností s označením předcházející činnosti, 

popisem a určenou dobou trvání D. 

2. Činnosti se přenesou do síťového grafu s vyznačením návazností. 

3. Postupem vpřed se určí nejdříve možné konce MK všech činností MK=MZ+D, 

následně možné začátky MZ, které jsou vždy rovny maximální hodnotě MK ze 

vstupujících činností do uzlu. 
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4. Postupem zpět se určí nejpozději nutné začátky NZ všech činností NZ=NK-D a 

nejpozději nutné konce NK, které jsou vždy rovny minimální hodnotě NZ 

z vycházejících činností z uzlu. 

5. Vypočítá se časová rezerva R=NZ-MZ, což je doba, o kterou lze prodloužit D bez 

toho, aby došlo k ohrožení termínu zahájení následujících činností. 

6. V uzlech, v nichž je R=0, se nachází kritická cesta.   [3, str. 109] 

3.3.2 Metoda PERT 

Metoda PERT je zobecněná metoda CPM. Využívá se pro řízení složitých činností, 

které mají stochastickou povahu. Cílem této metody je zajistit dodržení termínů 

projektu s dostatečně velkou pravděpodobností. Doba trvání každé činnosti je určena 

souborem hodnot, jako jsou například odborné odhady dle minulých projektů. Tyto 

hodnoty mají vždy tři charakteristické číselné hodnoty.  

• Nejpravděpodobnější doba trvání m 

• Nejkratší doba a, kterou lze dosáhnout v 1%, ze všech případů 

• Nejdelší doba b, kterou lze dosáhnout v 1%, ze všech případů 

Za předpokladu že veličina má tzv. β-rozdělení, se spočítá očekávaná doba trvání 

činností, směrodatnou odchylku a rozptyl dle vztahů: 

 

 

Obrázek 3-4: Vzorce pro výpočet metodou PERT [3, str. 110] 

 

Poté je postup výpočtu metodou PERT stejný jako u metody CPM. Pouze místo doby 

trvání D se použije střední hodnota µ. [3, str. 110] 
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Obrázek 3-5: Zápis v uzlově definovaném grafu metody PERT [3, str. 110] 

4 Softwarová podpora v projektovém řízení 

4.1 Používané typy aplikací 

Existují dva typy aplikací, které se dají využít. Jako první byly vyvinuty desktopové 

aplikace. Až po vzniku internetové sítě se masivně rozšířil typ aplikací webových. 

4.1.1 Desktopové aplikace 

Desktopové aplikace jsou takové aplikace, které se přímo instalují na pevný disk 

počítače. Z toho vyplývají v dnešní době velké nároky na výkonnost počítačů. Další 

nevýhodou je závislost na konkrétních počítačích, na kterých jsou programy 

nainstalovány. Pokud se s nimi cokoliv stane, nemá možnost uživatel pracovat na 

projektu z jiného zařízení. V nejhorším případě může o celý projekt přijít. Tomu se dá 

předejít ukládáním projektů na firemní server, internet, nebo přenosné úložiště dat. 

Desktopové aplikace jsou převážně určeny pro jednotlivce. Práci v týmu ztěžuje 

nemožnost okamžité synchronizace dat, která jsou uložena na konkrétním počítači nebo 

serveru. V pracovním týmu nelze zajistit spolupráci v reálném čase. Zástupci 

desktopových aplikací v oblasti řízení projektů jsou MS Project, OpenProject, 

Primavera, Contec a další. 
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4.1.2 On-line aplikace 

Online aplikace fungují na systému tenkého klienta. To znamená, že jsou nainstalovány 

na internetových serverech a uživatel na nich pracuje z jakéhokoliv počítače, který má 

přístup k internetu. V aplikacích se pracuje pomocí webového prohlížeče. Díky tomu 

jsou minimální nároky na výkonnost počítače a uživatel není v práci omezen na 

konkrétní zařízení. Jediné omezení je v nutnosti síťového připojení v místě pracoviště.  

Další velká výhoda v práci po síti je v možnosti spolupráce více lidí na jednom projektu 

v reálném čase. V dnešní době množství využívaných online aplikací převyšuje 

desktopové. Mezi známé zástupce online aplikací v oblasti projektového řízení patří 

Easy Project, Microsoft Project Server, JIRA, Atollon Workshop a další.  [7] 

4.1.3 Srovnání desktopových a on-line aplikací 

Údržba: Zatímco u webových aplikací stačí zakoupit licenci, desktopové se musejí 

instalovat samostatně na každý počítač. Podobný problém je i při aktualizacích aplikací. 

Přístup: Práce s destopovými aplikacemi je omezena na fyzické umístění software na 

rozdíl od webových, které umožňují přístup z libovolného místa s připojením k 

internetu. 

Připojení: Práce s webovými aplikacemi významně závisí na rychlosti internetového 

připojení. Bez internetu, nebo při špatném připojení, je práce velmi problémová. 

Desktopové aplikace nejsou v tomto ohledu nijak ovlivňovány. 

Cena: Cena desktopových aplikací se odvíjí od počtu kupovaných licencí programů.    

U webových aplikací se licence pronajímá za cenu na měsíc. 

4.2 Kategorie softwarové podpory 

Důkazem růstu oblasti softwarové podpory pro projektové řízení jsou specializované 

stránky, tzv. Centrum projektového managamentu, které vznikly po stále větší potřebě 

po softwarech k projektovému řízení. Je na nich abecedně řazený seznam odkazů na 

více než 400 softwarových produktů určených k řízení projektů. Stále mnoho lidí  

a firem využívá pro práci v řízení projektů běžné kancelářské software. Jako je 

Microsoft Word a Excel. I projekt, který jsem si vybral, byl zpracován v softwaru 

Microsoft Excel. Pomocí těchto softwarů stanovují rozsah projektu, časový plán, 
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rozdělují zdroje, zpracovávají projektovou dokumentaci atd. Hlavní důvod využívání 

těchto kancelářských softwarů namísto speciálně určených je to, že firmy je většinou 

vlastní jako základní software a ovládání základních funkcí se v dnešní době učí již na 

základních školách. Je tu i možnost využívat tzv. programy open-source, které vyvíjí 

dobrovolníci a jsou volně k dostání. Jejich nevýhodou je, že nebývají kvalitně 

zpracovány. Na druhou stranu ale dnes existují specializované programy navržené na 

řízení projektů, které mohou práci firmám v projektovém řízení usnadnit a zpřehlednit. 

Podle úrovní a množství funkcí v závislosti na ceně se dělí do tří základních kategorií. 

[10] 

4.2.1 Základní nástroje 

Sem patří nástroje, které podporují jen základní funkce řízení projektů, jako jsou 

Ganttovy diagramy, nebo metoda Logického rámce. Tyto programy jsou většinou 

navrženy pro jednoho uživatele, který vytváří jednoduché projekty. Ceny těchto 

softwarů se pohybují pod hranicí 4000 Kč. Například program LogFrame for Windows 

je jednoduchý software pro metodu Logického rámce.  

4.2.2 Nástroje střední úrovně 

Nástroje jsou o úroveň výše než nástroje základní. Používají se k realizaci rozsáhlejších 

projektů. Většinou zvládají současnou práci více uživatelů na více projektech. Některé 

pro práci ve skupinách vyžadují instalaci dodatečného serverového softwaru. Tyto 

softwary umějí tvořit Ganttovy diagramy, síťové diagramy, analýzu kritické cesty, 

přidělování zdrojů. Pomáhají se sledováním postupu v projektech. Ceny těchto softwarů 

se pohybují od 4000 - 30 000kč. Nejrozšířenější software této úrovně je Microsoft 

Project, dnes ve verzi 2013. Mezi další zástupce této úrovně patří například Primavera, 

Contec, Easy Project a další. 

4.2.3 Nástroje vyšší třídy 

Softwary spadající do této kategorie bývají označované jako software pro řízení 

podnikových projektů. Pomocí nich se řídí velké projekty. Obsahují funkce, které 

umožňují práci rozptýleným týmům. Umějí slučovat informace z jednotlivých projektů 

a tím dávají náhled na celkový průběh projektů ve firmě. Cena takovýchto softwarů 
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zpravidla závisí na počtu kupovaných licencí. Jeden ze softwarů pro podnikové řízení 

projektů je Microsoft Project Server 2013. [2, 8, 9] 

4.3 Softwarové produkty používané v plánování projektů 

4.3.1 Aplikace pro správu dokumentů 

Spravování dokumentů je potřebné ve všech fázích projektu. Proto programy pro správu 

dokumentů obsahují nástroje pro tvorbu, uložení a editaci dokumentů. Dále mají 

možnost dokumenty sdílet, zálohovat, případně omezit přístup. V dnešní době se velmi 

rozšířil způsob ukládání na cloud. Cloud funguje na způsobu ukládání dat do 

vzdáleného úložiště, které poskytuje externí dodavatel za pomoci internetové sítě. Tento 

způsob řešení je vhodný pro týmy, které nemají ve firmě dostačující zázemí pro 

informační technologie.  Příklady cloudových aplikací: 

• Capsa (capsa.cz) – poskytuje úložiště na dokumentaci s možností přímé editace. 

Mezi další funkce patří například úkolovník a kalendář. 

• Google Docs (Google) – nejrozšířenější cloudové řešení umožňuje sklad 

dokumentů s možností přímé editace, kalendář, kolovník, on-line komunikační 

nástroje, elektronickou poštu a další služby. 

Pro velké organizace s velkým využíváním projektového řízení existují robustní 

nástroje, jako je například SharePoint od společnosti Microsoft, nebo LiveCycle 

Enterprise Suite od Adobe. 

4.3.2 Softwarová podpora týmového myšlení 

Mezi účinné nástroje pro vyvození cílů z nápadů patří myšlenkové mapy. To je metoda, 

která se používá při zpracování prvního návrhu plánu projektu, kde se přehledně 

graficky zachycují myšlenkové toky a tím vznikne celkový pohled na danou 

problematiku.  

• Xmind (Xmind) – program na tvorbu myšlenkových map, který je i v bezplatné 

verzi.  Obsahuje nástroje na tvorbu témat a struktur myšlenek. Nabízí řadu šablon, 

zvýrazňování pomocí ikona značek a tabulkové uspořádání záznamů. 
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• Mind Manager (MinJet) – nejrozšířenější software na tvorbu myšlenkových map. 

Kromě funkcí, které nabízí Xmind umožňuje i export myšlenkových bloků, jako 

úkoly do MS Project.  

4.3.3 Aplikace na tvorbu schémat a diagramů 

Graficky znázorněné schéma má v porovnání s textem lepší sdělovací schopnost. Pro 

tvorbu strukturních plánů, vývojových diagramů, organigramů a dalších schémat jde 

využít například: 

• OpenOffice Draw – volně dostupný program 

• Power Point, Microsoft Word, Microsoft Excel (Microsoft) 

4.3.4 Systémy pro podporu spolupráce 

Jsou to systémy podporující týmovou práci na projektech, s jejichž pomocí mohou 

pracovníci navzájem komunikovat a spolupracovat. Patří sem elektronická pošta, 

úkolovník, sdílené úložiště dokumentů a mnohé další systémy. Těchto systému je na 

trhu nepřeberná řada od malých firem, až po světové vývojáře. Komplexní systém pro 

celou firmu je například IBM Notes od vývojáře IBM. 

4.3.5 Programy na šablony a formuláře 

Pro zjednodušení kancelářské práce je možnost nadefinovat šablony různých 

dokumentů, jako jsou zápisy z porad a další formulářů. Mezi nejlepší patří program 

Form Filler od vývojáře Software602, nebo lze opět využít softwarů Microsoft Word a 

Excel. 

4.3.6 Specializované programy pro projektové řízení  

Patří sem specifické aplikace orientované na činnosti typické pro projektové řízení. 

Hlavně jsou to aplikace pro podporu plánování a sledování postupu prací na projektech. 

Nejznámějšími zástupci jsou Microsoft Project (Microsoft), ProjectLibre (open – 

source), Easy Project (Easy Software). Tyto zástupci budou podrobně rozebrány dále. 

[1] 
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5 Praktická část 

V praktické části mé bakalářské práce se zabývám rekonstrukcí a změnou v užívání 

stavby.  Jedná se pískovnu-sklad písku, která bude sloužit jako pomocný sklad 

ingotárny. Investor stavby použil k časovému plánování realizace této zakázky program 

Microsoft Excel. Tento program použil základním způsobem, a to vybarvováním 

políček. Časový harmonogram mi byl poskytnut investorem a podle něj jsem vytvořil 

harmonogramy v programech určených pro časové plánování v projektovém řízení. 

5.1 Informace o investorovi 

Z důvodu přání investora o zachování anonymity a po konzultaci s vedoucím bakalářské 

práce nebudu uvádět pravý název firmy. Název firmy budu označovat písmenem „X“. 

Firma X je akciová společnost a má sídlo v České republice. Společnost působí na trhu 

více než 60 let. Dnes má společnost okolo 2500 zaměstnanců. 

Firma X, a.s. se zaměřuje na výrobu tvářecích strojů, zařízení na zpracování šrotu, 

kovacích lisů, zařízení na zpracování válcovaných výrobků, výkovků, odlitků, ingotů a 

nástrojů pro automobilový průmysl.  

Samotná výroba probíhá v jednotlivých výrobních halách, které mají strojní vybavení 

pro provádění lehkého i těžkého obrábění, montáže i testování hotových výrobků. 

Systém kvality a dalších služeb zajišťuje moderní základna projekce a vývoje společně 

s certifikacemi podle EN ISO 9001:2008 a EN 729-2, EN ISO 140001:2004 a OHSAS 

18001:2007 a dalšími procesními a výrobkovými certifikáty. Další záruka kvality a 

spolehlivosti výrobků je díky kvalifikovanému personálu dle mezinárodně uznávaných 

standardů. 
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5.2 Informace o stavbě 

5.2.1 Základní údaje 

Název akce: Rekonstrukce skladu ingotárny 

Místo stavby: Česká republika 

Druh stavby: Změna stavby  

Účel stavby: Pomocný sklad 

Stavebník: X, a.s. 

Lhůta výstavby: VIII/2014 – X/2014 

Obestavěný prostor: 21 285,4 m3 

Zastavěná plocha: 1132,2 m2 

5.3 Popis stavby 

5.3.1 Účel stavby 

Záměrem investora je změna dokončené stavby tj. změna v užívání části stavby 

spojená se stavební úpravou. Jedná se o pískovnu – sklad písku, která bude sloužit jako 

pomocný sklad ingotárny.

 

 

Obrázek 5-1: Situace haly 9, 6, 10 [investor] 
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5.3.2 Původní stav 

Objekt pískovny se nachází v areálu firmy X, a.s. Objekt se nachází mezi halou 9, 

sociálním přístavkem haly 9 a přístavkem F haly 9. Objekt pískovny tvoří 3 části a to 

Sklad písku, Přípravna písku a Sklad modelů. Sklad písku je v betonové části pískovny, 

Přípravna písku a sklad modelů jsou v ocelových konstrukcích pískovny. Objekt 

pochází z padesátých let minulého století. Projektová dokumentace byla zpracována 

v červenci roku 1952. Sklad písku je navržený jako železobetonový objekt s ocelovou 

částí vrchního podlaží, kde je stávající sklad malých modelů. Sklad malých modelů je 

přístupný jak z haly 9, tak i z Přípravny písku. Pod úrovní země jsou stávající nevyužité 

dopravní kanály, nad nimi jsou železobetonové zásobníky na písek vysoké 7 m. Nad 

zásobníky vystupují železobetonové sloupy, které nesou vrchní podlaží, jeřábovou 

dráhu s mostovým jeřábem 5t, dopravníkovou dráhu s mostovým dopravníkem a 

střechu. Sklad písku je rozdělen svislou dilatací na dvě části. Plášť objektu tvoří 

zásobníky, vyzdívky a výplně otvorů z drátoskel. Střecha objektu je pultová. 

5.3.3 Dispoziční řešení 

Pískovna-sklad písku je rozdělen na dvě části, levou a pravou, průchodem do haly 9 

respektive dilatací. Levá část je hlavní prostor pro nově navržený pomocný provoz 

ingotárny, který je spojen vodorovně posuvnými vraty s venkovním prostorem. Z tohoto 

prostoru je přístupná nově navřená přípravná místnost původně kancelář, ze které je 

přístup do průchodu do haly 9 ze sociálního přístavku. Z průchodu do haly 9 je 

přístupná ještě stávající místnost řízení jakosti a stávající kancelář mistrů. Z pomocného 

prostoru ingotárny je přístupná vlastní hala 9 přes vratový otvor opatřený stávajícími 

svinovacími plachtovými vraty. Kromě vrat je umožněn přístup z haly stávajícími vraty. 

Nad třemi místnostmi v průchodu do haly 9 je část pomocného provozu ingotárny, která 

je přístupná po jednoramenném schodišti. V pravé části se nachází stávající zásobníky 

na písek, které nejsou využívány. Dále je zde stávající sklad pryskyřice a sklad tvrdidel. 

Oba sklady jsou zastropeny a přístupné z haly 9. Poslední místností je sklad formovny. 

Na úrovni +7,000 m je ochoz, který je přístupný po schodišti z haly 9 a probíhá podél 

celého skladu pískovny až k ochozu do přípravny písku. 
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5.3.4 Stavebně technické řešení 

Před zahájením vlastních stavebních prací demontoval investor všechna nepotřebná 

technologická zařízení, potrubí a kabelové vedení. V prostoru pomocného provozu 

ingotárny byly vybourány železobetonové stěny zásobníků na písek. Do přípravné 

místnosti byly vybourány otvory pro dveře a okno. Byly odstraněny prefabrikované 

panely, které zakrývaly vstup do kanálů. Byla odstraněna betonová podlaha. V nově 

navržené přípravné místnosti byly vybourány sklobetonové příčky. Dále byly 

odstraněny všechny ocelové žebříky pro překonávání výškových rozdílů, až na žebřík 

k výstupu na jeřábovou dráhu. Rozebrány byly i stávající jeřábové lávky. 

Při rekonstrukci byly ze statických důvodů a z důvodu nově osazeného mostového 

jeřábu zesíleny betonové sloupy v obou řadách. V pomocném provozu ingotárny byla 

zhotovena betonová podlaha vyztužená KARI sítí. V nově navržené přípravné místnosti 

byly provedeny dozdívky příček v tloušťce 150 mm z cihel plných pálených. Přístup 

z přízemí do úrovně +3,600 m byl spojen pomocí jednoramenného ocelového 

schodnicového schodiště. Výplně otvorů byly zaskleny plastovými okny a nově 

navrženými vodorovně posuvnými vraty. V přípravné místnosti byly provedeny 

vápenné štukové omítky. V pomocném prostoru ingotárny byla provedena výmalba 

v bílém odstínu. Pro vzduchotechnické potrubí byly provedeny prostupy do stávajících 

zděných příček, železobetonových sloupů a stěny. 

5.3.5 Harmonogram použitý při rekonstrukci objektu 

Harmonogram byl vypracován společností X, a.s. v programu Microsoft Excel. Byl 

použit při plánování rekonstrukce objektu. Při vytváření vlastních harmonogramů jsem 

zachoval původní datum začátku výstavby. 
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Obrázek 5-2: Původní časový harmonogram [investor] 
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5.4 Rozbor vybraných programů 

5.4.1 Microsoft Project 

Typ aplikace: desktop 

Výrobce: Microsoft 

První verze programu MS Project byla vyvinuta pro operační systém DOS už v roce 

1984 společností, která pro Microsoft pracovala. Později pro systém DOS vznikly další 

4 verze. První verze pro Windows byla vyvinuta v roce 1990. Od té doby bylo uvedeno 

na trh mnoho verzí tohoto programu. Dnes je aktuální v základní verzi Microsoft 

Project Standard 2013 nebo v rozšířené verzi Microsoft Project Professional 2013. Nová 

verze umožňuje i ukládání souborů na cloud pro lepší spolupráci v týmu v on-line verzi 

Microsoft Project Pro for Office 365, která obsahuje všechny funkce verze Microsoft 

Project Professional 2013. Je k ní ale nutno zakoupit i program Project Online, bez 

kterého nelze sdílet dokumenty.  Pro vyzkoušení práce v tomto programu je možnost 

zdarma stáhnout dvouměsíční testovací verzi. 

Microsoft Project sice nepatří do základního balíčku Microsoft Office, ale má velmi 

podobné uživatelské rozhraní. Ovládání programu sestává z pásu karet, které jsou 

sestaveny v návaznosti na jednotlivé fáze projektu. Na jednotlivých kartách jsou ikony 

sdruženy dle své funkce. Proto pro uživatele, který již pracoval s některým programem 

z tohoto balíčku, bude práce v programu MS Project intuitivní. Ale nelze také 

opomenout potřebné znalosti projektového řízení. Pro první uživatele je možno zajistit 

odborné školení. Dále lze k programu Microsoft Project snadno sehnat potřebné 

informace k používání na internetové stránce podpory Office, kde se po popsání 

problému do vyhledávacího okna zobrazí výsledky s danou tematikou. Vyšlo již 

i několik publikací popisujících práci v tomto programu. 

Je tu i možnost spolupráce na harmonogramu s externí firmou, která MS Project 

nevlastní. Jednoduše lze exportovat šablonu z programu MS Project do MS Excel. Tato 

šablona obsahuje všechny údaje potřebné k tvorbě Ganttova diagramu a lze ji zpětně po 

úpravě v MS Excelu importovat do MS Project a tímto se vyhnout ručnímu dopisování 

dat. 
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Zásadní novinky v MS Project 2013 

• Upravený vzhled – Microsoft se v nové verzi zaměřil na uživatele chytrých 

telefonů a upravil uživatelské rozhraní. Nyní lze aktivovat režim dotykového 

ovládání, při kterém se zvětší prostor okolo jednotlivých ikon. 

• Funkce Click2run – Funkce, díky níž lze z jakéhokoliv počítače po připojení na 

cloud, nainstalovat Microsoft Project během několika málo minut.   

• Podpora prohlížečů – v rámci rozšíření přístupu k datům byla vytvořena podpora 

pro mobilní verze prohlížečů Mozilla Firefox, Internet Explorer, Apple Safari a 

Google Chrome. 

• Office store – možnost pořídit si přes internetový obchod rozšiřující funkce k MS 

Project. 

• Komunikace v reálném čase – ve verzi MS Project Pro for Office 365 díky 

zabudované funkci lze komunikovat s kolegy pomocí rychlých zpráv, e-mailu, 

hovoru, či videohovoru. 

• Trasování cest úkolů - tato funkce slouží k větší přehlednosti při tvorbě 

Ganttových diagramů, kde barevně odlišuje jednotlivé skupiny úkolů.  

MS Project umožňuje správu úkolů, přehledy finančních toků, Ganttovy diagramy, 

síťové grafy, přehledné kalendáře, analýzy EVA a PERT a další. 

Harmonogram v programu Microsoft Project  

Dle podkladů původního harmonogramu jsem vytvořil harmonogram v programu MS 

Project. Postupoval jsem metodou ručního plánování projektu, kdy jsem zadával v levé 

části programu jednotlivé úkoly s jejich termíny začátků a ukončení. Je zde i možnost 

přiřadit k úkolům další sloupce s atributy jako jsou například náklady. Dále jsem 

v pravé části programu graficky propojil diagram logickými vazbami na sebe 

navazujících činností.   

Při zpracovávání Ganttova diagramu v tomto programu se mi velmi líbila rychlá 

odezva, kdy při jakékoliv změně program okamžitě reagoval. Dále i vkládání dat z MS 

Excelu fungovalo bez problémů a zůstalo zachováno formátování jednotlivých buněk. 

Výsledné výstupy z programu v podobě tisku byly hůře nastavitelné. Obtížně se 

nastavovala i velikost tisku na daný formát.  
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Výhody:  

• Možnost práce na mobilních zařízeních 

• Jednoduché a přehledné ovládání 

• Rychlá odezva programu 

• Spolupráce s MS Excel 

Nevýhody: 

• Obtížně nastavitelný tisk 

• Skryté poplatky – Microsoft nutí při pořízení cloudové verze dokupovat další 

programy pro sdílení dat 

Cena: 

18 990,- Kč vč. DPH, Microsoft Project Standard 2013 

33 999,- Kč vč. DPH, Microsoft Project Professional 2013 

19,20 € (527,- Kč) bez DPH, za jednoho uživatele za měsíc, Microsoft Pro for Office 

365 

25,30 € (694,- Kč) bez DPH, za jednoho uživatele za měsíc, Microsoft Project Online  

Pozn. cena dle nabídky společnosti Microsoft k 27.2.2015, přepočet dle kurzu ČNB 

k 27.2.2015 – 27,43 Kč/EUR 

 

 

 

 

 

 

 



ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 REKONSTRUKCE SKLADU INGOTÁRNY 50 dny 4.8. 14 11.10. 14

2 Stavba 47 dny 4.8. 14 7.10. 14

3 Předání a převzetí staveniště 6 dny 4.8. 14 10.8. 14

4 Bourací práce 31 dny 11.8. 14 21.9. 14

5 Zemní práce a základy 21 dny 18.8. 14 14.9. 14

6 Podlahy-příprava - demontáž lešení 11 dny 1.9. 14 13.9. 14

7 Podlahy-příprava - čištění, zakrytí otvorů, OK 7 dny 15.9. 14 23.9. 14

8 Podlahy - betonáž 1 den 24.9. 14 24.9. 14

9 Podlahy - zrání betonu 8 dny 25.9. 14 6.10. 14

10 Statické zesilování konstrukcí 26 dny 18.8. 14 21.9. 14

11 Zámečnické práce 40 dny 11.8. 14 3.10. 14

12 VZT - přípravná místnost 24 dny 2.9. 14 3.10. 14

13 ZTI - přípravná místnost 23 dny 3.9. 14 3.10. 14

14 Elektroinstalace - přípravná místnost 23 dny 3.9. 14 3.10. 14

15 Dokončovací práce 25 dny 3.9. 14 7.10. 14

16 Malby 22 dny 3.9. 14 2.10. 14

17 Předání a převzetí díla 6 dny 30.9. 14 7.10. 14

18 Jeřáb, koleje, troleje 20 dny 15.9. 14 10.10. 14

19 EGW-demontáž jeřábu, kolejí materiál atd. s 

pomocí autojeřábu

1 den 15.9. 14 15.9. 14

20 EGW-demontáž, montáž kolejí zadní část,troleje- 

bez autojeřábu

14 dny 16.9. 14 3.10. 14

21 EGW-demontáž, montáž kolejí přední část, 

troleje- nad novou podlahou

6 dny 24.9. 14 1.10. 14

22 EGW-montáž jeřábu příprava bez autojeřábu 4 dny 1.10. 14 4.10. 14

23 EGW-montáž jeřábu s autojeřábem 3 dny 5.10. 14 7.10. 14

24 EGW-oživení jeřábu, převzetí 3 dny 8.10. 14 10.10. 14

25 Ostatní 8 dny 1.10. 14 11.10. 14

26 Elektropřívod - k vypínači jeřábu 4 dny 1.10. 14 6.10. 14

27 Elektropřívod - osvětlení haly 9 dny 1.10. 14 11.10. 14

28 Elektropřívod - technologické rozvody 9 dny 1.10. 14 11.10. 14

29 Zemní plyn - vytápění 9 dny 1.10. 14 11.10. 14

30 Zemní plyn - technologické rozvody 9 dny 1.10. 14 11.10. 14

S P S P N Ú Č S P S P N Ú Č S P S P N Ú Č S P S P N Ú Č S P S P N Ú Č S P
4.VIII 14 11.VIII 14 18.VIII 14 25.VIII 14 1.IX 14 8.IX 14 15.IX 14 22.IX 14 29.IX 14 6.X 14 13.X 14

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

Projekt: VAZBY
Datum: 29.4. 15

32 
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5.4.2 ProjectLibre 

Typ aplikace: desktop 

Vývojář: Marc O'Brien a Laurent Chretienneau v čele skupiny vývojářů 

ProjectLibre je volně stažitelný program určený k plánování projektů. ProjectLibre 

obsahuje téměř stejné možnosti jako MS Project. Program ProjectLibre byl vyvinut 

v roce 2012 jako další verze předchozího programu OpenProj, který již nyní není dále 

rozvíjen a udržován. Program OpenProj byl produktem firmy Serena spolu s dalšími 

podobnými programy.  

ProjectLibre má více 1 000 000 stažení od uživatelů z více než 210 zemích světa. 

V roce 2013 vyhrál cenu portálu infoworld.com za nejlepší open source program (Best 

of Open source). Program ProjectLibre byl přeložen do mnoha světových jazyků včetně 

češtiny. Program je možno používat na nejběžnějších operačních systémech jako je 

Windows, Linux, Mac. Funguje na platformě Java a používá vlastní formát .POD. 

Pro začínajícího uživatele může být problémem úplná absence českého návodu 

k programu. Na internetu se nachází pouze návody v anglickém jazyce. Dále také 

v programu nefunguje nápověda, která pouze odkazuje na neexistující internetovou 

stránku. Díky velké podobnosti s MS Project lze ale využít návody a publikace o tomto 

programu. Pro uživatele zvyklého pracovat v MS Project bude práce v programu 

ProjectLibre jednoduchá. Je tu také možnost školení přímo v tomto programu.  

Novinky v ProjectLibre 

• Kompatibilita s MS Project 2010 – Lze otevírat soubory vytvořené v MS Project 

2010 a jeho starších verzích 

• Tisk do PDF – možnost vytvářet soubory PDF přímo z programu 

• Oprava chyb – vylepšení oproti původní verzi OpenProj  

• Uživatelské rozhraní Ribbon – ovládání programu pomocí pásu karet 

• Úprava PERT diagramu – nyní lze upravovat přímo síťový diagram 

ProjectLibre se zaměřuje na práci jednotlivých projektových manažerů. Podporuje 

metodu Ganttových diagramů, síťové grafy, metodu PERT, WBS, RBS a další. 
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Harmonogram v programu ProjectLibre 

Po zapnutí ProjectLibre se program dotáže, zda chceme začít nový, nebo otevřít již 

rozpracovaný projekt. Když se vybere založit nový projekt, je potřeba zadat název 

projektu, manažera a datum začátku. Může se i přidat nějaká poznámka. 

 Poté se otevře základní okno programu. V levé části programu se zadávají jednotlivé 

úkoly, informace o jejich začátku a ukončení, předchozí činnosti, lze zde také přiřadit 

zdroje a další atributy. Při zadávání doby trvání úkolů je na výběr z několika možností 

kalendáře, jako je standardní, noční směna, nebo 24 hodin.  Jednotlivé úkoly se dají 

rozkliknout na detail a zde zadat další pokročilé údaje. Předchůdce jednotlivých činností 

lze zadat číslem ve sloupci předchůdci, nebo graficky v pravé části, kde se nachází 

grafické znázornění Ganttova diagramu těchto úkolů.  

Výhody: 

• Kompatibilita s Microsoft Project – lze otevřít soubor, který byl vytvořen MS 

Project 

• Program je zdarma ke stažení v českém jazyce 

• Nároky na výkon počítače jsou minimální 

Nevýhody: 

• Nepodporuje práci v týmu 

• Java platforma – pomalá odezva od programu 

• Český manuál – absence české verze 

Cena: 

• 0 Kč bez DPH, za verzi ProjectLibre 1.5.9 v české verzi 

 

 

 

 

 

 



P S N P
4 Srp 14

Ú S P S N P
11 Srp 14

Ú S P S N P
18 Srp 14

Ú S P S N P
25 Srp 14

Ú S P S N P
1 Zá 14

Ú S P S N P
8 Zá 14

Ú S P S N P
15 Zá 14

Ú S P S N P
22 Zá 14

Ú S P S N P
29 Zá 14

Ú S P S N P
6 í j  14

Ú S P S N P
13 íj 14

Ú S P S N P
20 íj 14

Ú S P S N P
27 íj 14

Ú S P S N P
3 Lis 14

Ú S P S N P
10 Lis 14

Ú S P S
1 REKONSTRUKCE SKLADU INGOTÁRNY 54 dní 4.8.14 9:00 16.10.14 18:00

2 Stavba 48 dní 4.8.14 9:00 8.10.14 18:00

3 Pedání a pevzetí staveništ 6 dní 4.8.14 9:00 11.8.14 18:00

4 Bourací práce 31 dní 12.8.14 9:00 23.9.14 18:00

5 Zemní práce a základy 21 dní 19.8.14 9:00 16.9.14 18:00

6 Podlahy-píprava - demontáž lešení 11 dní 2.9.14 9:00 16.9.14 18:00

7 Podlahy-píprava - ištní, zakrytí otvor, OK 7 dní 17.9.14 9:00 25.9.14 18:00

8 Podlahy - betonáž 1 den 26.9.14 9:00 26.9.14 18:00

9 Podlahy - zrání betonu 8 dní 29.9.14 9:00 8.10.14 18:00

10 Statické zesilování konstrukcí 26 dní 19.8.14 9:00 23.9.14 18:00

11 Zámenické práce 40 dní 12.8.14 9:00 6.10.14 18:00

12 VZT - pípravná místnost 24 dní 3.9.14 9:00 6.10.14 18:00

13 ZTI - pípravná místnost 23 dní 4.9.14 9:00 6.10.14 18:00

14 Elektroinstalace - pípravná místnost 23 dní 4.9.14 9:00 6.10.14 18:00

15 Dokonovací práce 25 dní 4.9.14 9:00 8.10.14 18:00

16 Malby 22 dní 4.9.14 9:00 3.10.14 18:00

17 Pedání a pevzetí díla 6 dní 1.10.14 9:00 8.10.14 18:00

18 Jeáb, koleje, troleje 22 dní 17.9.14 9:00 16.10.14 18:00

19 EGW-demontáž jeábu, kolejí materiál atd. s pomocí autojeábu 1 den 17.9.14 9:00 17.9.14 18:00

20 EGW-demontáž, montáž kolejí zadní ást,troleje- bez autojeábu 14 dní 18.9.14 9:00 7.10.14 18:00

21 EGW-demontáž, montáž kolejí pední ást, troleje- nad novou podlahou 6 dní 26.9.14 9:00 3.10.14 18:00

22 EGW-montáž jeábu píprava bez autojeábu 4 dní 3.10.14 9:00 8.10.14 18:00

23 EGW-montáž jeábu s autojeábem 3 dní 9.10.14 9:00 13.10.14 18:00

24 EGW-oživení jeábu, pevzetí 3 dní 14.10.14 9:00 16.10.14 18:00

25 Ostatní 10 dní 3.10.14 9:00 16.10.14 18:00

26 Elektropívod - k vypínai jeábu 4 dní 3.10.14 9:00 8.10.14 18:00

27 Elektropívod - osvtlení haly 9 dní 6.10.14 9:00 16.10.14 18:00

28 Elektropívod - technologické rozvody 9 dní 6.10.14 9:00 16.10.14 18:00

29 Zemní plyn - vytápní 9 dní 6.10.14 9:00 16.10.14 18:00

30 Zemní plyn - technologické rozvody 9 dní 6.10.14 9:00 16.10.14 18:00

Jméno Trvání Zaátek Konec

35 
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5.4.3 Easy Project 

Typ aplikace: on-line 

Výrobce: Easy Software s.r.o. 

Easy Project je komplexní program pro řízení projektů i celé firmy, který dosáhl 

globálního úspěchu. Byl vyvinut českou firmou a je implementován do firem již po šest 

let. Software je možno buď používat na vlastním serveru, nebo využít pronajmutí 

serverů firmy Easy Software.  

Program nabízí několik variant řešení. První balíček obsahuje základní řízení projektů. 

To je možné rozšířit o moduly pokročilé řízení projektů, řízení kapacit zdrojů, řízení 

financí a řízení zákazníků. Celý program prochází neustálým vývojem, kdy na základě 

požadavků od uživatelů se přidávají nové funkce. Je možné také posílat úkoly 

pracovníkům do terénu pomocí mobilní aplikace pro Android, nebo Iphone. 

Na svém webu Easy Project obsahuje velké množství instruktážních videí. Ta jsou 

přehledně ve skupinách dle úrovně složitosti dané problematiky. Firma také nabízí 

zdarma dvou týdenní zkušební verzi programu. Ta ale obsahuje chyby a momentáně 

není plně funkční. 

Program se spouští za pomoci internetového prohlížeče. Zde se do příkazového řádku 

zadá cesta k serveru, který následně požaduje údaje k přihlášení. Poté se každému 

pracovníkovi zobrazí jeho osobní stránka s jeho rozpracovanými projekty a úkoly. Její 

grafické zobrazení je možno si individuálně nastavit. 

Novinky ve verzi Easy Project 5.0 

• Měřič času – grafický měřič odpracovaného času na osobní stránce 

 

Program podporuje metody projektového řízení v celém svém obsahu. Podporuje 

metodu Ganttových diagramů. Obsahuje přehledné seznamy úkolů a plánovací 

kalendáře. Z projektů je možno vytvářet šablony. Program monitoruje rozpočty 

projektů, peněžní toky a další. 
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Harmonogram v programu Easy Project 

Pracoval jsem v již dříve zmíněné zkušební verzi. Zde jsem narazil na chybu 

v programu, která souvisela s tvorbou Ganttových diagramů, kdy se přidání nové 

činnosti nezobrazovalo v diagramu. Zkusil jsem tedy postupovat dle instruktážního 

videa. Problém i nadále přetrvával, tak jsem e-mailem zkontaktoval internetovou 

podporu. Přišlo mi vyjádření, že o problému vědí a bude co nejdříve opraven. Po 

telefonickém rozhovoru s manažerem podpory Ing. Ondřejem Šustrem jsem zjistil, že 

oprava potrvá několik týdnů. 

Výhody:  

• Možnost spolupráce s mobilními aplikacemi 

• Možnost vlastního nastavení osobní stránky 

• Velká podpora spolupráce 

Nevýhody: 

• Chybně pracující zkušební verze 

• Málo propracovaná tvorba Ganttových diagramů 

Cena:   

Program Easy project je možno buď jednorázově zakoupit, nebo pronajmout na dané 

období. Cena se odvíjí podle počtu licencí. 

24 990,- Kč bez DPH, Easy Project 5.0 – Základní řízení projektů 

1 937,- Kč bez DPH za jednoho uživatele za měsíc, Easy Project 5.0 – Základní řízení 

projektů 

Pozn. ceny za jednu licenci dle nabídky společnosti Easy Software s.r.o.  

ke dni 26.2.2015. 
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5.5 Porovnání vybraných programů 

5.5.1 Porovnání z hlediska podporovaných metod 

Základní metody pro projektové řízení, jako jsou Ganttovy diagramy, síťové grafy  

a kalendáře obsahují všechny zkoumané programy, vyjma programu Easy Project. Ten 

nepodporuje tvorbu síťových diagramů. 

Program Easy Project je primárně navržen pro podporu týmové spolupráce na 

projektech a metody jako jsou Ganttovy diagramy v něm nejsou úplně nejkvalitněji 

zpracovány.  

Pokud jde o největší množství podporovaných metod, tak v tomto ohledu jasně vyhrává 

program MS Project. Ten je i díky nejdelšímu vývoji nejvíce propracovaným 

programem v oblasti projektového řízení. Kromě velkého množství podporovaných 

metod je i MS Project nejlépe propracován a práce s ním je pro uživatele oproti zbylým 

dvěma programům nejsnadnější. 

Program ProjectLibre je z hlediska podpory základních metod projektového řízení 

největším konkurentem MS Project z řady open-source programů. Neobsahuje sice 

takové množství metod, ale bohatě stačí k většině prácí projektového manažera. 

5.5.2 Porovnání z hlediska podpory práce s programem 

Nejlepší podporu při práci má opět MS Project. K programu vyšlo několik publikací, 

které jsou povětšinou přímo návodem. Dále je k dispozici internetová podpora Office.  

Na těsném druhém místě je Easy Project. Ten má na svém webu velké množství 

informačních videí, která s ním značně ulehčují práci. Díky českému původu firmy jsou 

všechna videa nadabována v češtině. Na svých stránkách má i chatové okno, s nímž lze 

přímo kontaktovat internetovou podporu. Dále se Firma Easy Software zajímá  

o zpětnou vazbu od uživatelů a telefonicky je kontaktuje a dotazuje se na spokojenost  

se softwarem. 

V tomto ohledu je na tom nejhůře ProjectLibre. Jelikož je vyvíjen dobrovolníky, 

neobsahuje žádnou nápovědu ani možnost internetové podpory a postrádá i český 
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manuál. Ale jak už jsem psal dříve, je zde možnost využít publikace o programu MS 

Project, který má velmi podobné ovládání. 

5.5.3 Porovnání z hlediska ceny 

Z hlediska ceny se musí zákazník rozhodnout mezi pořízením licence nebo pronájmem 

softwaru na daný počet měsíců. Zde v každém případě jasně vítězí program 

ProjectLibre, neboť je zcela zdarma. 

 

Obrázek 5-3: Grafické znázornění ceny programu za jednu licenci [vlastní] 

Programy MS Project a Easy Project lze pořídit oběma uvedenými způsoby. Easy 

Project se zde může jevit jako dražší varianta, ale kvůli nepřehledné cenové politice 

Microsoftu tomu v konečném důsledku nemusí vůbec být. Microsoft nutí pořizovat  

si další programy k základním verzím MS Projectu. 
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Obrázek 5-4: Grafické znázornění ceny programu na měsíc za jednu licenci [vlastní] 

 

5.5.4 Porovnání z hlediska možnosti týmové spolupráce 

V oblasti týmové spolupráce je nejvhodnější program Easy Project. Je to díky tomu, že 

je kompletně řešený jako online aplikace. Obsahuje nejvíce nástrojů ke komunikaci 

v týmu. Lze v něm zadávat jednotlivým pracovníkům konkrétní úkoly a následně 

kontrolovat, kolik práce na nich odvedli. Tyto úkoly se pracovníkům zobrazují na jejich 

osobní stránce a řadí se podle data. V rámci programu lze i posílat zprávy členům týmu.  

Díky cloudovému fungování programu se jakákoliv změna pracovníků okamžitě 

zobrazí. Další výhodou je možnost nastavení hierarchie v týmu. Lze nastavit práva pro 

každého uživatele tak, aby mohl zpracovávat jen přidělené části projektu.  

U programu MS Project 2013 záleží na tom, jakou verzi programu si uživatel pořídí. 

S verzí MS Project Standard 2013 je jedinou možností spolupráce si projekt mezi 

spolupracovníky posílat přes nějakého emailového klienta, nebo předat fyzicky na 



41 
 

nějakém nosiči dat. Výhodou je již výše popsaná možnost exportu dat do programu MS 

Excel a následnému importu zpět do MS Project. Při spolupráci s osobou bez licence na 

MS Project, lze projekt ve formě Ganttova grafu uložit ve verzi MS Project 2010  

a starší. Tuto verzi může už kdokoliv spustit v programu ProjectLibre. 

Při pořízení verze MS Project Professional 2013 je možnost připojení na cloud, ale 

pouze při zakoupení i programu Project Online. Lze si  zde posílat interní zprávy nebo 

volat ostatním kolegům. 

Program ProjectLibre prakticky nepodporuje práci v týmu, projekty je možné pouze 

jako MS Project Standard předat přes nějaké médium. Tento program je převážně určen 

samostatným projektovým manažerům nebo malým firmám. 
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6 Závěr 

Při zpracování bakalářské práce jsem si rozšířil znalosti z oblasti projektového řízení  

a hlavně z při něm využívané softwarové podpory. 

V praktické části jsem zpracoval různé možnosti k původnímu harmonogramu 

vytvořenému za pomoci programu Microsoft Excel. Tento program není primárně určen 

k časovému plánování a nepodporuje metodu Ganttových diagramů. Z programů, které 

jsem využil, se mi nejvíce líbila práce v aplikaci ProjectLibre. I přes všechny jeho 

zápory, které jsem u programu objevil, mi přišel nejlepší díky poměru cena/výkon. Dle 

mého názoru ProjectLibre nabízí projektovému manažerovi všechny základní funkce, 

které potřebuje pro plánování projektů a navíc zdarma. Seznámení a práce s tímto 

softwarem není ale úplně jednoduchá kvůli velmi špatné podpoře práce s programem. 

Kdyby se firma X rozhodla začít využívat nějaký program pro časové plánování, 

doporučoval bych Microsoft Project. Ten má nejvíce předností, jako jsou publikace  

o práci v programu, překlad celého programu do českého jazyka a jeho finanční 

náročnost není zase až tak vysoká. V případě, že firma nechce implementovat žádný 

nový software, lze zůstat u osvědčené varianty zabarvování políček v MS Excel. Je to 

sice velice nepraktické, hlavně z důvodu úprav na již hotovém časovém plánu, ale práci 

s tímto programem se učí již na základních školách a tak by žádnému uživateli neměla 

být cizí.  

Vypracování práce v oblasti plánování projektů a hlavně jejich softwarové podpory mi 

přišlo velmi poučné. Chtěl bych se mu v budoucnu věnovat i ve své praxi. 



43 
 

7 Studijní prameny 

7.1 Seznam použité literatury 

[1] JEŽKOVÁ, Zuzana. Projektové řízení: jak zvládnout projekty. Kuřim: Akademické 

centrum studentských aktivit, 2013, 381 s. ISBN 978-80-905297-1-7.  

[2] SCHWALBE, Kathy. Řízení projektů v IT: kompletní průvodce. Vyd. 1. Brno: 

Computer Press, 2011, 632 s. ISBN 978-80-251-2882-4. 

[3] NOVÝ M., NOVÁKOVÁ J., WALDHANS M.: Projektové řízení staveb, FAST 

VUT, Brno 2006 

[4] DVOŘÁK, Drahoslav a Jan KALIŠ. Microsoft Project 2013: standardizované řízení 

projektů. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2013, 336 s. ISBN 978-80-251-3819-9. 

7.2 Odkazy na další studijní zdroje a prameny 

[5] Certifikační orgán Společnosti pro projektové řízení, o. s. O nás [online].                 

[cit. 2015- 03-19]. Dostupné z: http://www.ipma.cz/?page_id=8 

[6] Česká komora PMI. Kdo jsme [online]. [cit. 2015-03-20]. Dostupné z: 

http://www.pmi.cz/index.php/cs/about-us.html 

[7] Projectman. Software pro PM [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: 

http://www.projectman.cz/software 

[8] Microsoft. Vyberte si plán [online]. [cit. 2015-04-10]. Dostupné z: 

http://products.office.com/cs-cz/Project/compare-microsoft-project-management-

software 

[9] Easy Project. Software pro řízení projektů a firmy [online]. [cit. 2015-03-15]. 

Dostupné z: http://www.easyproject.cz/o-software  

[10] Infogoal. Software Directory [online]. [cit. 2015-04-19]. Dostupné z: 

http://www.infogoal.com/links.php?n=118 

 



44 
 

 

8 Seznam použitých zkratek a označení 

Zkratky 

CPM   Critical Path Metod 

D   doba trvání 

EVA   Economic Value Added 

IPMA  International Project Management Association  

MK   možný konec 

MS   Microsoft 

MZ   možný začátek 

NK   nutný konec 

NZ   nutný začátek 
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