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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá návrhem projektu zavedení nové výrobní technologie 

k rozšíření produktového portfolia společnosti působící ve sklářském průmyslu. Za 

použití nástrojů a metod projektového řízení je zpracován koncept projektu s přiloženou 

dokumentací pro snadnou implementaci navrženého řešení a efektivní řízení projektu 

v průběhu jeho realizace. Součástí práce je ekonomické zhodnocení navržené investice. 

Klíčová slova 

inovace, technologie, projekt, inovační potenciál, projektové řízení, výrobní zařízení 

 

 

Abstract 

The master’s thesis deals with the project introducing a new production technology to 

expand the product portfolio of the company operating in the glass industry. Using tools 

and methods of project management the project concept with the accompanying 

documentation is created. That is intended to facilitate the implementation and project 

management. Part of the thesis is an economic evaluation of the proposed investment. 

Key words 

innovation, technology, project, innovation potential, project management, production 

facilities 
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ÚVOD 

V důsledku celosvětové integrace jsou podniky působící na trhu nuceny neustále inovovat 

své aktivity tak, aby udržely krok ve vysoce konkurenčním prostředí, zajistily svůj růst a 

posilovaly konkurenceschopnost. Technologický pokrok se dotýká téměř všech 

průmyslových odvětví a výjimkou není ani průmysl sklářský, v jehož prostředí působí 

společnost, na kterou je zacílena tato diplomová práce. Odrazovým můstkem k realizaci 

inovačních aktivit je dostatečná základna výzkumu a vývoje v souladu se sledováním 

potřeb zákazníků, které jsou následně zhmotněny v podobě nových či inovovaných 

produktů přinášejících přidanou hodnotu nejen zákazníkům, ale všem zainteresovaným 

stranám zapojeným do produkčního procesu. 

Sklářský průmysl byl značně postihnut globální krizí, tato nepříznivá situace zapříčinila 

pokles tržeb, krach mnohých skláren a masové propouštění zaměstnanců, jejichž počet 

klesl v tomto období dle Českého statistického úřadu na polovinu. Navzdory tomu je 

české sklářství na vzestupu, prochází fází stabilizace a dochází k růstu tuzemské i 

zahraniční poptávky po kvalitních českých produktech s tisíciletou tradicí. 

Pro účely této práce je celý průmysl zúžen na odvětví užitkového skla, pro které je 

charakteristická výroba nápojového a stolního (dutého) skla a dalších dekorativních 

předmětů. Vzhledem k charakteru finálních výrobků je produkce významně ovlivněna 

sociálními trendy a individuálním vkusem cílových zákazníků. Tyto dva aspekty úzce 

souvisí s odlišnými požadavky zákazníků různých zemí, do nichž jsou produkty 

exportovány. Z mezinárodního obchodu často vychází mnoho příležitostí pro podniky a 

jejich aktivity. Na základě takového podnětu vznikl i samotný nápad na projekt, jehož 

detailní návrh a posouzení je předmětem samotné práce. 

Jedním z charakteristických znaků tohoto odvětví je vedle několika málo nadnárodních 

společností působení velkého počtu malých podniků ve strategických epicentrech, které 

se pojí s dlouhodobou historií místního sklářství. Na jednu malou společnost je zaměřena 

tato práce. 

K rozhodnutí ve prospěch navázání spolupráce s malým podnikem vedla především touha 

ke zjištění možnosti inovačního rozvoje v oblasti výrobních technologií v prostředí 
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se značně omezenějšími prostředky ve srovnání s předchozí zkušeností z větších 

strojírenských podniků, kde je výzkum a vývoj inovací téměř na denním pořádku. Na 

základě detailního seznámení se s podnikovým prostředím a zjišťování inovačního 

potenciálu, vzešla myšlenka k možnosti využít prvotní impuls ze strany klíčového 

odběratele podniku ve prospěch technické inovace, která v konečném důsledku umožní 

vznik nových produktů a uspokojení potřeb koncových zákazníků. Na rozvoji tohoto 

konceptu je vystavěn celý projekt, k jehož úspěšné realizaci a aplikaci do podnikového 

prostředí poslouží předložení návrhů projektu vedení společnosti spolu se základní 

dokumentací potřebnou pro řízení projektu v průběhu předprojektových a projektových 

fází. 
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 

Cílem této diplomové práce je vytvořit návrh projektu zavedení nové výrobní technologie 

za účelem rozšíření produktového portfolia společnosti a jeho expanze na zahraniční trhy. 

Smyslem tohoto konceptu je zajistit posílení konkurenceschopnosti podniku, prosperity 

a zvýšit úroveň inovačního potenciálu v oblasti výrobních technologií. 

Dekompozicí hlavního cíle jsou stanoveny dílčí cíle, které by měly vést k jeho naplnění. 

V první řadě je provedena kritická analýza, jejíž součástí je analýza vnějších faktorů 

(SLEPTE), analýza oborového prostředí (Porterův pětifaktorový model konkurenčního 

prostředí) a analýza vnitřních faktorů (7S). 

V návaznosti na výsledky kritické analýzy je realizován kvalitativní výzkum, který je 

postaven na exploraci, konkrétněji zjištění inovačního potenciálu podniku v oblasti 

výrobních technologií a prozkoumání souvislostí, které ovlivňují jeho úroveň. 

Cílem těchto jednotlivých kroků je získání potřebných dat pro shrnující SWOT analýzu 

pro ověření příležitosti pro projekt a rozhodnutí o potřebě realizovat změnu.  

Na základě souslednosti stanovených dílčích cílů a výsledků analytické části současného 

stavu je vytvořen samotný návrh projektu, který je postaven na využití metodik 

projektového řízení. Jejich aplikací je vytvořen plán projektu, který je plně v souladu 

s interními předpisy a uzpůsoben reálné aplikaci do podnikového prostředí. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretická část práce je zaměřena na oblast všech fází životního cyklu projektu s důrazem 

na klíčové činnosti související s přípravou projektu. Zároveň je věnována pozornost 

problematice technických inovací a inovačního potenciálu pro následné provedení 

primárního výzkumu. Teoretické znalosti slouží jako podklad pro zpracování analytické 

a současně návrhové části diplomové práce. 

2.1 Životní cyklus projektu 

Z časového hlediska lze dílčí činnosti projektu rozdělit do třech základních fází, které 

tvoří životní cyklus projektu (Project Life Cycle) a jsou detailněji zobrazeny na obr. 1. 

 

Obr. 1: Životní cyklus projektu (Zdroj: Vlastní zpracování dle 5) 

Výše zmíněná označení jednotlivých fází a jejich počet není striktně daný, nicméně tvoří 

univerzální model, který lze přizpůsobit konkrétnímu projektu v daném odvětví či 

organizaci. Dle standardu PMI (Project Management Institute) je u složitějších projektů 

možné definovat vztahy mezi jednotlivými fázemi: 

• sekvenční fáze – fáze začíná až v okamžiku skončení fáze předchozí, 

• překrývající se fáze – dochází k překrývání fází a zkracování času k dokončení 

projektu (7). 

V grafu 1 je znázorněn vývoj potřeby zdrojů v jednotlivých fázích životního cyklu 

projektu. Zatímco náklady a potřeba lidských zdrojů od koncepční fáze roste, riziko 

v rámci jednotlivých fází klesá (6).  
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Graf 1: Vývoj zdrojů v životním cyklu projektu (Zdroj: Vlastní zpracování dle 6) 

Klíčové fáze projektu a jejich obsahová stránka v podobě dílčích etap a činností nutných 

k úspěšnému zakončení projektu jsou blíže specifikovány v následujících kapitolách. 

2.2 Předprojektová fáze 

Vznik projektu může zapříčinit celá řada impulsů v podobě řešení určitého problému, 

snaha o využití příležitosti či odvrácení hrozby. V tomto okamžiku nelze opomíjet 

důležitost předprojektové fáze, která slouží k vyhodnocení samotného nápadu a volbě 

formy realizace projektu. Hlavním smyslem je prozkoumat příležitost pro projekt a 

posoudit proveditelnost daného záměru. Logika posloupnosti jednotlivých kroků je 

znázorněna na obr. 2. 

 

Obr. 2: Posloupnost kroků předprojektové fáze (Zdroj: Vlastní zpracování dle 5) 

V okamžiku, kdy vedení společnosti schválí možnost odstartovat konkrétní projekt na 

základě předloženého nápadu, vypracovává a schvaluje se tzv. námět na projekt 

(Preliminary Project Charter). V rámci námětu jsou konkretizovány pověřené osoby, 

které se budou návrhem projektu zabývat a zároveň je stanovena časová i finanční dotace 

projektu. 
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V rámci jednodušších projektů jsou často studie příležitosti a proveditelnosti nahrazovány 

předprojektovými úvahami, které hledají odpovědi na základní otázky z pohledu 

očekávaných výsledků, jejich dosažení a dopadu samotného projektu na okolí i finanční 

stránku, zároveň jsou definována alternativní řešení k dosažení cíle (5).  

2.2.1 Studie příležitosti 

Cílem studie příležitosti (Opportunity Study) je zjištění, zda je vhodná doba pro návrh a 

realizaci zamýšleného projektu. Samotná studie je reakcí na námět na projekt a zkoumá 

jeho okolnosti. Obsahovou stránku studie lze přizpůsobit konkrétnímu projektu, zpravidla 

však zahrnuje následující činnosti: 

• analýza podnětů (trh, zákazníci, konkurence, vedení, rozvoj vědy a techniky), 

• analýza příležitostí (trh, finanční situace firmy, disponibilní zdroje), 

• analýza hrozeb, rizik, 

• formulace cíle a obsahu projektu, 

• odhad nákladů a přínosů projektu, 

• seznam předpokladů, faktorů úspěchu. 

Závěrem je doporučeno dále rozpracovat námět na projekt, nebo jej zamítnout (4), (5). 

2.2.2 Upřesnění cíle projektu 

Správná definice cíle projektu je jedním ze základních faktorů úspěchu. Při formulaci cíle 

je nutno uvažovat jak strategii organizace definovanou prostřednictvím její mise, vize a 

programů, tak potřeby a zájmy zainteresovaných stran. Jednou z pomůcek je technika 

SMART (S – specifický, M – měřitelný, A – akceptovatelný, R – realistický, T – 

termínovaný), která umožňuje zjistit, zda stanovený cíl splňuje veškeré náležitosti. 

Jedním z nástrojů pro SMART projekt je logický rámec, který je definován níže. 

V rámci projektu je nutné stanovit vztah mezi plánovaným cílem, termínem a náklady. 

Takto definovaný cíl je označován jako projektový trojimperativ, který slučuje tři 

dimenze: výsledek (kvalitu), čas a náklady, viz obr. 3. Již samotné grafické znázornění 

vyjadřuje provázanost všech tří veličin, tzn. změna jedné veličiny bude mít dopad na obě 
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zbývající. Pravidlem je snaha o maximalizaci výsledků za minimálního času a 

s minimálním využitím zdrojů (finančních, lidských) (5). 

 

Obr. 3: Projektový trojimperativ (Zdroj: Vlastní zpracování dle 4) 

2.2.3 Studie proveditelnosti 

Studie proveditelnosti (Feasibility Study) navazuje na předchozí studii příležitosti s cílem 

nalezení nejvhodnější varianty realizace projektu a posouzení zvoleného řešení. Hlavními 

kroky je tedy identifikace možných variant řešení projektu a volba optimální varianty. 

Studie se zaměřuje zejména na oblasti: 

• specifikace cílů projektu, 

• analýza současného stavu, 

• organizace a management projektu (projektový tým), 

• technické, technologické řešení, 

• harmonogram projektu (čas, náklady, zdroje), 

• finanční a ekonomická analýza, 

• rozbor základních rizik, 

• podmínky pro průběh projektu, 

• doporučení pro iniciační fázi projektu (4), (5). 

Na základě provedených studií jsou poskytnuty odpovědi na otázky, odkud kam má 

projekt vést, jakou cestu zvolit a zda má smysl jej realizovat. 
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2.3 Projektová fáze 

Pro projektovou fázi je typické posouzení předprojektové dokumentace a její doplnění. 

Dochází k sestavení projektového týmu, vytvoření plánu a jeho realizaci včetně ukončení 

projektu. Projektovou fázi lze rozdělit na 4 dílčí etapy: 

• zahájení projektu (inicializace – start up), 

• plánování projektu (příprava), 

• realizace projektu (implementace), 

• ukončení projektu (uzavření – close out). 

Podrobné členění včetně nejdůležitějších dokumentů vznikajících v dílčích etapách je 

uvedeno na obr. 4. 

 

Obr. 4: Projektová fáze (Zdroj: Vlastní zpracování dle 4) 

2.3.1 Zahájení 

Cílem inicializace je vyhlásit projekt s jeho přesně definovanými atributy. Samotný start-

up může být zahájen ihned po dokončení předprojektové fáze nebo s prodlevou, tzv. 

inkubační dobou projektu. Zahájení prací na projektu probíhá často formou zahajovacího 

workshopu za účasti všech zainteresovaných stran.  

Jedním z nejdůležitějších kroků je vytvoření Zakládací (identifikační) listiny projektu 

(Project Charter), která definuje základní technicko-organizační parametry projektu a je 
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stěžejním dokumentem nejen pro projektového manažera, ale brání případným 

nedorozuměním v průběhu komplexní realizace projektu (4), (5). 

Obsahem identifikační listiny jsou zpravidla tyto body: 

• název projektu, 

• specifikace cílů a přínosů, 

• obsah projektu, kritéria úspěšnosti, 

• termín zahájení, ukončení, milníky projektu, 

• plánované náklady na projekt, 

• účastníci projektu (manažer projektu, projektový tým, řídící výbor), 

• podmínky, požadavky (zainteresovaných stran, vedení), 

• datum, místo, podpis schválení (5). 

Na základě zakládací listiny je ustaven projektový tým, který je jedním ze stěžejních 

atributů projektu. V souvislosti s projektovým týmem platí tzv. synergický efekt, kdy jsou 

nedostatky členů týmu doplněny přednostmi druhých a nápady jednotlivých členů jsou 

vzájemně stimulovány. V rámci vytvořeného projektového týmu je využívána řada metod 

týmové práce, např. brainstorming, brainwriting nebo využívání myšlenkových map (7). 

Pomůckou při stanovení cílů a podporou jejich dosažení je tzv. Logický rámec (Logical 

Framework Method). Může být zpracován při zahájení projektu nebo již v předprojektové 

fázi a následně pouze upřesněn. Hlavní parametry projektu jsou vzájemně logicky 

provázány, jak znázorňuje tab. 1. Metoda logického rámce pomáhá: 

• stanovit cíle, 

• organizovat činnosti projektu, 

• identifikovat předpoklady a rizika, 

• stanovit kritéria pro ověření úspěšnosti, 

• definovat harmonogram a strategii projektu (4). 
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Tab. 1: Logický rámec (Zdroj: Vlastní zpracování dle 4) 

 

ZÁMĚR OOU* ZIO** - 

 

CÍL  OOU ZIO 

Předpoklady, za jakých 

cíl bude v souladu se 

záměrem 

 

VÝSTUPY OOU ZIO 
Předpoklady, za jakých 

výstupy povedou k cíli 

 

ČINNOSTI Zdroje 
Časový rámec 

aktivit 

Předpoklady, za jakých 

činnosti povedou 

k výstupům 

Co nebude v projektu řešeno Předběžné podmínky 

*   OOU – Objektivně ověřitelné ukazatele 

** ZIO – Zdroje informací k ověření (způsob ověření) 

Záměr deklaruje příčinu provádění projektu a poskytuje odpověď na otázku proč chce 

podnik dosáhnout změny (cíle), která přispívá k naplnění záměru. Cíl odpovídá na otázku 

co, čeho chce dosáhnout. Konkrétní výstupy specifikují, jak lze dosáhnout cíl. Klíčové 

činnosti ovlivňují realizaci zmíněných výstupů (4).  

Ve sloupci Objektivně ověřitelné ukazatele se uvádí konkrétní ukazatele, které prokazují, 

že záměru, cíle a výstupů bylo dosaženo. Následující sloupec Způsob ověření udává, jak 

budou předchozí ukazatele ověřeny. Definuje se osoba zodpovídající za ověření, kdy a 

jak bude ukazatel ověřen a jaké jsou náklady s tím související. Poslední sloupec je 

zaměřen na předpoklady a rizika, které podmiňují realizaci projektu (4).  

V tab. 1 jsou znázorněny logické vazby rámce, a to: 

• vertikální logika – realizací činností vzniknou výstupy, pomocí kterých 

dosáhneme cíle projektu, který přispěje k naplnění záměru, 

• horizontální logika – pokud jsou splněny položky v daném řádku, tak se za 

platnosti předpokladů a při ošetření rizik přechází na vyšší úroveň (5). 

Čtení logického rámce probíhá v horizontální logice ve směru přerušovaných čar od 

předběžných podmínek. 
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2.3.2 Plánování 

Prvním krokem fáze plánování je vytvoření Hierarchické struktury prací (Work 

Breakdown Structure – WBS), která je top-down rozpadem cíle projektu na jednotlivé 

produkty, podprodukty, až na úroveň balíků práce, které musí být v projektu realizovány. 

Na obr. 5 je znázorněna stromová struktura WBS (4), (5). 

 

Obr. 5: Hierarchická struktura prací WBS (Zdroj: Vlastní zpracování dle 5) 

Nejnižší úroveň pracovních balíků je dekomponována na konkrétní dílčí činnosti, které 

jako celek vytvářejí seznam činností. Činnosti jsou poté seřazeny dle logické posloupnosti 

tak, aby bylo dosaženo cíle projektu v co nejkratším čase. Každé činnosti je přiřazena 

doba trvání činnosti, která je zjištěna jednou z následujících metod (jednobodový odhad, 

metoda PERT, expertní odhad, normativní odhadování, porovnávání, odhadování 

s využitím statistické analýzy či modelování a simulace) (7). 

V návaznosti na WBS je zpracována Hierarchická organizační struktura 

(Organizational Breakdown Structure – OBS), která vyjadřuje odpovědnost za jednotlivé 

části WBS. V rámci OBS jsou určeny projektové role: 

• řídicí výbor – dozor projektu (Steering committee), 

• sponzor – garant projektu (Project Sponzor), 

• zadavatel projektu (Submitter), 

• manažer projektu (Project manager), 

• projektový – realizační tým (Project team), 

• manažer činnosti (Task manager) (5). 
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OBS úzce souvisí s tvorbou Matice odpovědnosti (Responsibility Assignment Matrix – 

RAM), která jasně určuje kompetence jednotlivých osob týmu za konkrétní prvky WBS. 

Při tvorbě RAM jsou rozlišovány různé typy odpovědností, které utvářejí tzv. RASCI 

matici, jsou jimi: 

• R – Responsible (osoba odpovědná za realizaci pracovního balíku), 

• A – Accountable (osoba schvalující pracovní balík a odpovědná za výsledek), 

• S – Support (osoba spolupracující na realizaci pracovního balíku), 

• C – Consulted (osoba poskytující odborné konzultace k výsledku), 

• I – Informed (osoba, která je informována o průběhu a výsledcích prací) (8). 

Nedílnou součástí plánovací fáze je tvorba Harmonogramu projektu, který vychází 

z definované posloupnosti jednotlivých činností, jejich doby trvání, potřebných zdrojů a 

klíčových termínů. V rámci harmonogramu je důležité vymezit významné události, 

v rámci kterých se měří rozpracovanost produktů, jsou jimi tzv. milníky (Milestone). 

Milník může být bodem zpětné kontroly, přijetí rozhodnutí nebo bodem přejímky (4). 

Pro znázornění harmonogramu lze využít Ganttův diagram či sofistikovanější síťové 

diagramy (Project Evaluation and Review Technique – PERT, Critical Path Method – 

CPM, Arrow Diagram Method – ADM, Precedence Diagram Method – PDM, Graphical 

Evaluation and Review Technique – GERT) (3).  

Pro samotné sestavení harmonogramu je využívána metoda kritické cesty (Critical Path 

Method), která je metodou síťové analýzy. Kritická cesta je časově nejdelší možnou 

cestou v grafu, která udává nejkratší možnou dobu realizace projektu (8). 

Informace z časového harmonogramu a WBS jsou spolu s rozsahem prací vstupem pro 

plánování potřebné kapacity zdrojů. Součtem zdrojů v určitém časovém intervalu lze 

sestavit tzv. histogram zdrojů. V této souvislosti jsou rozlišovány zdroje pracovní (lidé) 

a materiálové (materiál, zařízení, infrastruktura) (5). 

Pro zvýšení pravděpodobnosti úspěchu projektu je třeba dbát na důkladnou analýzu 

rizik, která spočívá v identifikaci hrozby, stanovení významnosti rizika, měření rizika a 

vytvoření opatření k eliminaci nebo snížení rizika. Hodnocení rizik se provádí 

kvantitativním hodnocením, kvalitativním nebo bodovací metodou. U všech metod je 
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cílem vyjádřit hodnotu rizika (HR), která je součinem pravděpodobnosti, že riziko 

nastane (P) a hodnoty předpokládaného dopadu, kterou riziko způsobí (D): 𝐻𝑅 = 𝑃 × 𝐷. 

Následně dochází k rozhodnutí, která rizika je zapotřebí ošetřit a jakou reakci zvolit. I 

přes důkladnou analýzu je nutné všechna rizika z registru rizik neustále monitorovat, 

přezkoumávat a zároveň komunikovat se zainteresovanými stranami v otázkách vnímání 

rizik. Na obr. 6 je znázorněn celý proces řízení rizik (3), (4). 

 

Obr. 6: Proces řízení rizik (Zdroj: Vlastní zpracování dle 9) 
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2.3.3 Realizace 

Fáze realizace projektu obvykle začíná kick-off meetingem za účasti všech 

zainteresovaných stran, kde je znovu projednán plán řízení projektu a harmonogram 

projektu. V průběhu realizace projektu je úkolem projektového manažera: 

• sledovat průběh realizovaných činností, 

• porovnávat a vyhodnocovat skutečné výsledky s plánem, 

• v případě odchylek od plánu provést nápravná opatření (5). 

Pro vyhodnocení stavu projektu lze využít milníkovou metodu či metodu 

procentuálního plnění. Milníková metoda (Milestone Trend Analysis – MTA) spočívá ve 

vyhodnocování předem stanovených milníků projektu. Výsledkem je zjištění zpoždění, 

plnění milníku dle plánu nebo v předstihu, a to na základě reportů. Metoda procentuálního 

plnění (Percent Complete – PC) vyhodnocuje stav rozpracovanosti pracovních balíků. 

Procentuální odhad je vyjádřen číselně nebo graficky pomocí Ganttova diagramu (4).  

V průběhu realizace projektu má velký význam především operativní řízení změn, 

vytváření reportů a sledování plnění plánu, konání pravidelných porad, včasné 

předcházení konfliktům a motivace jednotlivých pracovníků projektového týmu (5). 

2.3.4 Ukončení 

Ve fázi ukončení projektu (close-out) dochází k předání hmotných výstupů projektu a 

dokumentace, dále projektový tým zpracovává závěrečnou zprávu o projektu (Close Out 

Project Report), probíhá fakturace a je sjednáván pozáruční servis včetně dalších 

připomínek. Dodávané produkty musí být v souladu se zakládací listinou projektu a 

logickým rámcem. Veškerá projektová dokumentace je archivována. Projekt může být 

ukončen, pozastaven či zastaven předčasně (5). 

2.4 Poprojektová fáze 

Poprojektová fáze si klade za cíl zvyšovat kvalitu budoucích projektů, neopakovat minulé 

chyby a zhodnotit kladné zkušenosti. 
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Nejčastěji probíhá v následujících etapách: 

• analýza ukončeného projektu – postimplementační analýza, 

• vytvoření návrhů pro zlepšení nadcházejících projektů, 

• udržovací fáze výsledků projektu (5). 

2.5 Inovace 

Již zakladatel moderního managementu P. F. Drucker přišel s myšlenkou „Innovation is 

the work of knowing rather than doing.“ (14). Většina úspěšných inovací vzejde 

z účelného hledání inovačních příležitostí. Prof. Košturiak uvádí, že inovace nezačínají 

nápadem, ale příležitostí a neexistuje její přesná definice. Definuje pojem inovace pomocí 

tří atributů: o tom, co je inovace rozhoduje zákazník, je to cesta k vyšší hodnotě jak pro 

zákazníka, tak pro podnik a v neposlední řadě zmiňuje, že inovace zlepšuje kvalitu života 

(16). 

Inovace je definována dle Národní inovační strategie, která vychází z Green Paper on 

Innovation: 

„Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření 

nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, 

pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly“ (12, s. 1). 

2.5.1 Klasifikace inovací 

Dle Oslo manuálu rozlišujeme čtyři základní typy inovací: 

• produktové, 

• procesní, 

• marketingové, 

• organizační (11). 

V následujícím diagramu (obr. 7) je zobrazeno rozdělení inovací dle statistického úřadu 

EU (Eurostat). 
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Obr. 7: Klasifikace inovací (Zdroj: Vlastní zpracování dle 11) 

Z důvodu užší specializace výzkumu na inovace v oblasti výrobních technologií jsou 

detailněji specifikovány pouze dva typy inovací s tím související, a to technické inovace. 

Produktová inovace je reprezentována zavedením nového či významně zdokonaleného 

produktu nebo služby na trh. Představuje značná zlepšení specifikací, komponent, 

materiálů, SW nebo jiných funkčních charakteristik. Je využíváno nových znalostí, 

technologií, případně propojení existujících znalostí a technologií. Na rozdíl od další 

skupiny procesních inovací jsou přímo prodávány zákazníkům (11). 

Procesní inovace jsou realizovány v podobě zavedení nového či zlepšeného způsobu 

výroby nebo poskytování služeb, včetně distribuce, skladování a podpůrných 

podnikových činností či informačních systémů. Zahrnují změnu používaných 

technologií, zařízení nebo SW (11). 

2.5.2 Náklady vznikající v souvislosti s technickými inovacemi 

V rámci vymezení nákladů, které podniku vznikají při zavádění technických inovací, jsou 

rozlišovány dvě složky nákladů: 

• znalostní 

- vnitropodnikový výzkum a vývoj, 

- nákup služeb výzkumu a vývoje, 

- pořízení externích znalostí (know-how, ochrana průmyslového 

vlastnictví), 

• neznalostní 

- pořízení strojů, zařízení, SW, budov, 

- náklady na ostatní inovační činnosti (design, školení, uvedení na trh) (11). 
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2.6 Inovační potenciál 

Technologické centrum Akademie věd ČR definuje inovační potenciál na úrovni regionu. 

Pro účely této práce je tato definice modifikována pro inovační potenciál podniku 

v následujícím znění: 

Inovační potenciál je možné vyjádřit jako schopnost podniku za daných okolností 

efektivně využívat vlastní vnitřní zdroje, flexibilně reagovat na vnější rozvojové podněty, 

vytvářet a rozvíjet aktivity s vyšší přidanou hodnotou, a tím nabývat nových, hierarchicky 

vyšších kvalit (13). 

2.6.1 Inovační potenciál v souvislosti s technickými inovacemi 

Technologická změna je možná nejsilnějším motorem růstu podniku na dnešních trzích, 

proto nelze opomíjet její důležitost. Na následujícím obr. 8 je znázorněn proces vývoje 

nových inovací. 

V období, kdy stávající technologie dosahuje svého vrcholu, je třeba přemýšlet o 

zavedení technologie nové z důvodu blížícího se úpadku a rostoucích nároků zákazníků 

na změnu. Příliš dlouhé setrvání může způsobit překážku ke změně, ze které se společnost 

těžko dostane. Pro udržení konkurenční výhody je vhodné neustále inovovat a nebýt 

v tomto ohledu krátkozrací (15).   

Obr. 8: Inovační dilema (Zdroj: Vlastní zpracování dle 15) 
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3 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

Vybraná společnost působí v odvětví sklářského průmyslu v Libereckém kraji s deseti 

zaměstnanci. I přesto, že se jedná o malou společnost, je dodavatelem užitkového a 

designového skla nejen v ČR, ale i v zahraničí. Své pole působnosti se snaží neustále 

rozvíjet a upevňovat tak svou pozici.  

Působnost společnosti je rozložena do dvou lokalit. Sídlo firmy sloužící ke sjednávání 

zakázek s tuzemskými i zahraničními zákazníky se nachází v Praze. Zde se nachází také 

vzorkovna, která je využita pro vystavení produktového portfolia. Zákazníci si tak 

mohou udělat reálnou představu o kvalitě a technickém zpracování nabízeného zboží 

s možností srovnání standardní palety produktů a produktů nových a inovovaných.  

Provozovna s dílnami pro zušlechťování skla se nachází v Novém Boru. Je rozdělena 

do jednotlivých pracovišť, mezi které patří malířská dílna o 5 zaměstnancích, pískovací 

dílna o 1 zaměstnanci a prostory pro malířské vypalovací pece s jednočlennou obsluhou. 

Výstupní kontrola a balení skla probíhá na každém pracovišti samostatně, k čemuž je 

vyčleněna 1 osoba pro všechna stanoviště, zodpovídající za řízení chodu výroby a 

koordinaci dílčích aktivit. 

Hierarchická organizační struktura společnosti je rozdělena na tři úrovně. Úroveň top 

managementu je tvořena dvěma spolumajiteli společnosti s rovnocenným podílem 

vlastnictví, kteří zastávají pozici jednatele, hlavního manažera výroby, opatřování a 

ekonoma. Na úrovni taktické působí vedoucí výroby, který má v kompetenci TPV, řízení 

výroby a kontrolu jakosti. Nejnižší operativní stupeň představují zaměstnanci na 

dělnických pozicích.  

Produkty, které firma dodává na trh jsou dekorované stolní duté sklo, domácenské 

(užitkové) sklo a výstavní dekorativní sklo. Při přesnější specifikaci se jedná o skleněné 

vázy, mísy, nápojové soupravy, soupravy sklenic, čajové a kávové soupravy a jídelní 

soupravy.  

Jelikož se jedná o velkoobchod a zakázky zadávané odběrateli jsou 

charakterizovány velkým objemem produktů v několika sériích, lze mluvit o výrobě 
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sériové v kombinaci s realizací specifické zakázkové kusové výroby. Přes smluvního 

partnera má zákazník možnost si objednat specifický výrobek o jednom kusu nebo jedné 

soupravě dle vlastního přání buď s předem nabízenou, nebo vlastní dekorací. Příkladem 

takovýchto zakázek jsou firemní dary, soukromé dary nebo požadavky menších 

obchodníků s dárkovým zbožím. 
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4 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

Součástí kritické analýzy je analýza vnějších faktorů za použití analýzy SLEPTE, analýza 

oborového prostředí za použití Porterova pětifaktorového modelu konkurenčního 

prostředí a analýza vnitřních faktorů s využitím modelu 7S. 

4.1 Analýza vnějších faktorů 

Pro detailní popis externích faktorů působících na podnikatelskou činnost a ovlivňujících 

strategické plánování a rozhodování vedení společnosti je použita analýza SLEPTE 

(PESTLE). 

4.1.1 Sociální faktory 

Mezi relevantní sociální faktory ovlivňující působení firem v odvětví sklářského 

průmyslu patří např.: 

Nezaměstnanost 

Vývoj nezaměstnanosti je sledován v kraji libereckém, a to s ohledem na lokalitu 

podnikatelské činnosti analyzované společnosti. Podíl nezaměstnaných v kraji na konci 

4. kvartálu roku 2017 klesl ve srovnání s rokem předchozím o 1,41procentních bodů na 

hodnotu 3,76 %, čímž se výrazně blíží celorepublikovému průměru (3,77 %). Počet 

uchazečů o zaměstnání meziročně klesl o 4 243 osob dle evidencí úřadů práce na 11 861 

osob. Nicméně nabídka pokryje pouze 8 674 volných pracovních míst a na jedno volné 

místo pak připadá 1,37 uchazečů, což řadí liberecký kraj na 7. pozici nevyšších hodnot 

mezi všemi kraji. Vzhledem k tomu lze vidět potenciál k nalezení nových pracovních sil, 

které svým průměrným věkem 42,1 let představují nejnižší hodnotu v rámci krajů ČR (dle 

ČSÚ). 

Dostupnost kvalifikované pracovní síly 

Společnosti působící ve sklářském průmyslu se dlouhodobě potýkají s nedostatkem 

kvalifikovaných zaměstnanců. Počet pracovníků průmyslu skla a keramiky se 

meziročně nepatrně zvýšil, nicméně je provázen rostoucími náklady firem na 

rekvalifikaci z důvodu nesplnění kritérií požadovaných schopností a dovedností při 
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náboru pracovních sil. V grafu 2 je znázorněn vývoj průměrného evidenčního počtu 

zaměstnanců zkoumaného odvětví. 

 

Graf 2: Vývoj počtu zaměstnanců sklářského průmyslu (Zdroj: Vlastní zpracování dle 17) 

Sklářský průmysl jako celek vykazuje dle ČSÚ za rok 2016 růst zaměstnanců o 2,76 % 

(539 osob) oproti roku předešlému. Rostoucí tendence zaměstnanosti ve výrobě plochého 

skla je úzce provázána s růstem poptávky v automobilovém průmyslu. Ve sledované 

oblasti užitkového skla setrvává spíše stabilní, resp. pomalu rostoucí vývoj, a to konkrétně 

o 1,2 % (63 osob). 

Existence vzdělávacích institucí 

Vzdělání v tomto oboru poskytují střední odborné školy se zaměřením na sklářský 

průmysl, jejichž počet je v rámci celorepublikovém poměrně malý. Jejich zastoupení 

tvoří 10 škol v 6 krajích ČR, z toho 4 školy jsou v kraji libereckém. Navazující 

vzdělávání umožňují pouze 2 vyšší odborné školy, a to v Novém Boru a ve Světlé nad 

Sázavou. Vysokoškolské vzdělání v oboru pak nabízí pouze 3 vysoké školy, jsou jimi 

Technická univerzita v Liberci, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. I přesto se školy potýkají s problémy 

naplnění kapacit těchto oborů a jsou nuceny slučovat studenty s různými specializacemi.  

Regionální rozdíly lidí ve vztahu k odvětví 

Vztah lidí k produktům a činnosti daného odvětví je neméně důležitým faktorem 

ovlivňujícím podnikatelskou činnost. Samozřejmě občané žijící v okolí vyšší 

koncentrace sklářských podniků mají k tomuto odvětví bližší vztah, a to i z toho 
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důvodu, že se pojí s určitou tradicí v dané oblasti. Na obr. 9 je znázorněna mapa 

rozmístění oborů sklářství po ČR. V této souvislosti je nutné poukázat na nedostatečnou 

propagaci sklářského průmyslu, který je v rámci celorepublikového průmyslu vnímán jen 

okrajově a významně tak ovlivňuje aspekt vztahu občanů ke sklářství. O zvýšení 

povědomí a propagaci se stará Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR (ASKP 

ČR), která je od roku 1990 zájmovým sdružením výrobců skla, porcelánu, keramiky, 

strojů, odborných škol, výzkumných ústavů a vydavatelství odborných časopisů.  

 

Obr. 9: Lokace sklářských oborů v ČR (Zdroj: 17) 

4.1.2 Legislativní faktory 

Legislativní změny mají přímý dopad na podnik, a především z tohoto důvodu je velmi 

důležité mít přehled o aktuálních zákonech, vyhláškách, předpisech, nařízeních a 

provozovat podnikatelskou činnost v souladu s nimi. Mezi klíčové oblasti legislativních 

faktorů vztažených k působnosti podniku v právním prostředí patří: 

Občanské a obchodní právo 

Oblast obchodního práva upravuje Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., jehož 

součástí je právní úprava společnosti s ručením omezeným, která přímo ovlivňuje 

analyzovanou firmu. V tomto ohledu úzce navazuje na nový Občanský zákoník 

č. 89/2012 Sb., jehož úprava přinesla změny v oblasti uzavírání smluv nebo vztahů 

podnikatelů se zákazníky.  
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Pracovní právo 

Pracovní právo upravuje právní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci a jeho 

vymezení je zakotveno v Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., jehož zněním se společnost 

řídí. V pracovně-právních vztazích nelze opomenout Zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. 309/2006 Sb. a Zákon o úrazovém pojištění 

zaměstnanců č. 266/2006 Sb. Jakákoliv novelizace výše zmíněných zákonů ze strany státu 

má přímý vliv na podnikatelský subjekt jako takový a vyžaduje jeho dodržování. 

Průmyslová práva 

Dalším odvětvím, které má svým obsahem přímou souvislost s činností podniku, jsou 

průmyslová práva. Z nich se společnosti týkají práva zaměřená na ochranu technických 

řešení (patenty, užitné vzory) a ochranu vnějšího vzhledu výrobku (průmyslové vzory). 

Ochrana duševního vlastnictví je zakotvena v dílčích právních předpisech, které 

společnost již v minulosti musela akceptovat a postupovat dle nařízení při přihlášení na 

Úřad průmyslového vlastnictví. 

 

Finanční právo 

Z oblasti veřejného práva přijde podnik do styku s právem finančním, a to v souvislosti s 

daňovou povinností vůči státu, úpravou cla a dalších poplatků a mimo jiné musí ctít zákon 

o účetnictví. V oblasti finanční činnosti vstupuje do vztahu s několika nestátními 

institucemi, jako jsou např. banky nebo pojišťovny, jejichž činnost taktéž podléhá 

předpisům finančního práva. 

Z pohledu podniku je vhodné sledovat veškeré připravované legislativní změny, omezení 

a flexibilně se přizpůsobovat pracovně-právním normám země.  

4.1.3 Ekonomické faktory 

Mezi hlavní ekonomické faktory působící z vnějšího okolí patří například inflace, vývoj 

sazby DPH, změny měnového kurzu nebo vývoj průměrné hrubé mzdy. Pro přehlednost 

je v tab. 2 uveden vývoj těchto faktorů za posledních šest let. Údaje za rok 2017 nejsou 

do přehledu zahrnuty, a to z důvodu nezveřejnění statistických shrnujících dat v době 

tvorby této práce. Pro porovnání s vývojem průměrné hrubé mzdy ČR je zmíněn vývoj 

mezd v odvětví sklářského průmyslu. 
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Tab. 2: Ekonomické faktory (Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ) 

Rok 
HDP 
v % 

Průměrná 

roční míra 

inflace v 

% 

Vývoj sazby DPH 

v % 
Základní      Snížená 

Vývoj 

měnového 

kurzu 

CZK/EUR 

Vývoj 

průměrné 

hrubé mzdy 

Vývoj 

průměrné 

hrubé mzdy 

odvětví 

2011 1,8 1,9 20 10 24,59 24 455 Kč 24 160 Kč 

2012 - 0,8 3,3 20 14 25,14 25 067 Kč 24 857 Kč 

2013 - 0,5 1,4 21 15 25,97 25 035 Kč 25 382 Kč 

2014 2,7 0,4 21 15 27,53 25 607 Kč 25 382 Kč 

2015 5,3 0,3 21 15 27,28 26 467 Kč 26 042 Kč 

2016 2,6 0,7 21 15 27,03 27 589 Kč 27 788 Kč 

Analyzované faktory odrážejí ekonomickou situaci ve státě, která je charakteristická 

růstem české ekonomiky. Meziroční růst HDP ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 (5,2 %) byl 

největším za poslední dva roky. Hlavním faktorem růstu ekonomiky je zvyšující se 

spotřeba domácností a investic, které rostou díky vyšším mzdám a nízké inflaci viz tab. 2. 

Meziroční dynamika v hodnotách okolo 5 % nastala i v roce 2015, nicméně tento růst byl 

zapříčiněn podmínkou utracení peněz z EU do konce roku. K aktuálnímu růstu mezd 

přispívá i zvyšování zaměstnanosti, i přesto se podniky potýkají s nedostatkem pracovních 

sil a přiklánějí se k automatizaci a robotizaci činností. 

Intervence ČNB proti posilující koruně začaly na podzim roku 2013, kdy euro skokově 

zdražilo. Slabá koruna byla poté uměle udržována až do dubna roku 2016. Kurz české 

koruny vůči euru i nadále posiluje a za rok 2017 se dostal na hladinu 26,33 CZK/EUR. 

V posilování české koruny se odráží zvyšování úrokových sazeb a růst výkonnosti 

hospodářství státu. 

4.1.4 Politické faktory 

Je celá řada politických faktorů, které mohou ovlivnit hospodaření firmy. Základem 

všeho je forma a stabilita vlády, její opozice a působení klíčových orgánů a úřadů. Nově 

schválené zákony, jejich novelizace a vládní reformy mohou zasáhnout 

podnikání pozitivním i negativním směrem. Je nutno zmínit i regionální nestabilitu či 

mezinárodní konflikty, které často nelze předvídat, mohou však představovat významné 

riziko nejen pro státní průmysl, ale i privátní sektor. 
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Aktuální politická situace v ČR je charakterizována politickou nestabilitou. Rok 2017 byl 

provázen podáním demise vlády, kdy došlo ke krátkému oslabení koruny. Začátkem roku 

2018 kurz koruny nereaguje na politické otřesy a posiluje, což je dáno silnou fiskální 

pozicí země a pevně stanovenou měnovou politikou České národní banky. Nestabilita 

vlády má mimo jiné dopad na stagnaci v oblasti diplomatického vyjednávání a 

navazování zahraničních kontaktů za účelem rozvoje mezinárodního obchodu a utváření 

pozitivního obrazu za hranicemi státu. Současný stav vlády bez důvěry ovlivňuje 

podnikatele v mnoha ohledech, mimo zmíněné problémy je překážkou také obtížnost v 

prosazování legislativních změn, které mají přímý dopad na provozování podnikatelské 

činnosti. 

Významným politickým faktorem je z pohledu podnikatelů členství v Evropské unii. 

Jednotný vnitřní trh s sebou nese řadu výhod, a to zejména pro proexportně orientované 

společnosti, klíčovou z nich je volný pohyb zboží, který je charakterizován mimo jiné 

odstraněním tarifních překážek.  

4.1.5 Technologické faktory 

Technologický pokrok a výzkumné objevy v oblasti sklářství mohou významně přispět 

k rozvoji společnosti i jejích konkurentů v odvětví. Investice vložené do technologického 

rozvoje dosahují často nemalých částek, ale je důležité neztratit krok oproti konkurenci, 

protože vývoj nových technologií a vysoká technologická úroveň s tím spojená je 

hlavním klíčem k úspěchu. Navzdory tomu, že je návratnost vložených prostředků 

očekávána až v delším časovém horizontu a pojí se s vysokou mírou rizika, je očekáváno 

jejich zhodnocení, a především zlom v tržbách z prodeje výrobků díky uskutečněné 

inovaci. 

Inovační aktivita 

Celková inovační aktivita v ČR klesá, ve zkoumaném období dle grafu č. 3 inovovalo 

v letech 2006-2008 56 % podniků, následoval pokles až na 42 % za poslední sledované 

období 2012-2014. Příčinou tohoto poklesu je výrazný propad v oblasti netechnických 

inovací, které jsou reprezentovány marketingovými a organizačními inovacemi. Intenzita 

inovační činnosti podniků roste s jejich velikostí. 
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Graf 3: Inovační aktivity podniků v letech 2006–2014 (Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ) 

V období 2012-2014 je situace následovná: celkový podíl inovujících podniků 

v kategorii průmyslu skla a keramiky dle CZ-NACE je 57,2 %. Technické inovace 

v tomto odvětví provedlo 49,2 % podniků a zbylých 41,5 % tvoří netechnicky inovující 

podniky.  

Vzhledem k zaměření práce je v tab. 3 blíže specifikován vývoj inovačních aktivit 

podniků zavádějících technické inovace. Nejčastěji se podniky zabývají jak 

produktovými, tak procesními inovacemi, což koresponduje s vlastním návrhem 

projektu, který na základě zavedení nové technologie přispěje jak k procesní, tak 

produktové inovaci. 

Tab. 3: Druhy technických inovací podniků v letech 2006-2014 (Zdroj: ČSÚ) 

 2006-2008 2008-2010 2010-2012 2012-2014 

Inovující podniky celkem 56,0 % 51,7 % 43,9 % 42,0 % 

Podniky s technickou inovací 39,3 % 34,8 % 35,6 % 35,7 % 

Pouze s produktovou inovací 5,8 % 9,5 % 8,8 % 10,5 % 

Pouze s procesní inovací 12,1 % 8,2 % 7,5 % 7,7 % 

S produktovou a procesní inov. 18,7 % 14,7 % 16,5 % 14,6 % 

S neukončenými inovacemi 2,7 % 2,4 % 2,8 % 2,8 % 
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Vynaložené výdaje na technické inovace 

V grafu 4 je znázorněna procentuální struktura vynaložených nákladů podniků na 

technické inovace. Celkové výdaje v roce 2012 činily 99,1 mld. Kč a následně výrazně 

vzrostly o 32 % na 130,6 mld. Kč za rok 2014. Největší podíl tvoří náklady na pořízení 

strojů, zařízení a SW; za poslední sledované období přesně 49,9 % (65,1 mld. Kč). 

Vnitropodnikový výzkum a vývoj se na celkových inovačních nákladech podniků v roce 

2014 podílel 23,9 % (31,2 mld. Kč) a další významnou složku tvoří nákup služeb 

výzkumu a vývoje.  

Za rok 2014 tvořily výdaje na procesní a produktové inovace 2,4 % tržeb podniků.  

 

Graf 4: Podíl vynaložených nákladů na technické inovace (Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ) 

V odvětví průmyslu skla a keramiky dosáhly celkové náklady na technické inovace 

částky 2,2 mld. Kč za rok 2014, z toho náklady na výzkum a vývoj tvořily 0,8 mld. Kč. 

Podíl tržeb za inovované produkty pak činil v tomto roce 24 %.  

Výzkum a vývoj 

Výzkumná pracoviště libereckého kraje se neustále rozrůstají a z původních 74 se za 

posledních 10 let (2016) rozšířily na 118, zaměstnávajících 1013 výzkumných 

pracovníků. Jen za poslední rok je počet udělených patentů na území ČR (55) více než 

dvojnásobný proti roku 2005. Spolupráce podniků v oblasti výzkumu a vývoje 

představuje jeden z klíčů ke zvyšování své inovační schopnosti a posilování 

konkurenceschopnosti. 
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4.1.6 Ekologické faktory 

Sklářský průmysl se všeobecně potýká se dvěma hlavními ekologickými problémy, 

kterými jsou emise do ovzduší a spotřeba energií. Jde především o vysokoteplotní 

energeticky náročnou výrobu, při které vznikají emise produktů spalování a oxidace 

atmosférického dusíku (oxid siřičitý SO2, oxid uhličitý CO2, oxidy dusíku NOx). Spotřeba 

energií je ve formě elektrické energie, topného oleje a zemního plynu. Co se týče 

samotných surovin, jedná se o snadno dostupné a relativně neškodné přírodní nebo 

syntetické látky. K výše zmíněným emisím dochází při tavení anorganických materiálů 

pro vytvoření skloviny neboli roztaveného skla. Vzhledem k tomu, že se analyzovaná 

společnost zabývá až jednou z nadcházejících fází zušlechťování skla, není nutné zde 

rozebírat konkrétní emisní limity s tavením související. 

U zušlechťovacích procesů, které společnost aplikuje (malování, pískování, nanášení 

obtisků) nevznikají významné emise do ovzduší a z hlediska energií dochází pouze 

k využití energie elektrické pro provoz elektrické pece a pískovacího zařízení. Zároveň 

nedochází k ekologické zátěži znečištění vody, jelikož je využívána především na mytí a 

neuvolňují se do ní žádné škodlivé látky, které by nebyly běžné i v jiných průmyslových 

zařízení.  

4.2 Analýza oborového prostředí 

Dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE je průmysl skla a keramiky zařazen do 

kategorie zpracovatelského průmyslu, ve kterém se na tržbách za rok 2016 podílí přesně 

3,2 % (ČSÚ). Konkrétněji jde o zařazení do kategorie 23 Výroba ostatních nekovových 

minerálních výrobků. Práce se zabývá detailněji podkategorií 23.1 Výroba skla a 

skleněných výrobků, pod níž je zařazena činnost společnosti.  

Používané technologie v sektoru užitkového skla, výrobní postupy i finální produkty jsou 

charakteristické svou rozmanitostí. Produktové portfolio výrobců sahá od základního 

spotřebního zboží až po vázy a poháry vyráběné z olovnatého křišťálu a křišťálového skla 

vysoké hodnoty. Co se týče samotné výroby, lze se setkat s plně automatizovanými stroji, 

ale i nadále je pro určité činnosti zachována ruční práce. 
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Pro analýzu oborového prostředí firmy bude využit Porterův pětifaktorový model 

konkurenčního prostředí a pomůže nám tak odhalit příležitosti i hrozby podniku, které 

je nutno zakomponovat do procesu formulace strategie podniku i samotného projektu. 

4.2.1 Stávající konkurence 

Vzhledem k umístění v lokalitě, která je spojena s tradicí tohoto průmyslu, se musí 

společnost potýkat s poměrně vysokým tlakem ze strany konkurence, kde rivalita firem 

působících na tomto trhu je poměrně vysoká. Konkurenční boj s cílem přežít a udržet své 

postavení je doprovázen neustálou potřebou zkvalitňovat vyráběné produkty a snižovat 

cenu. Klíč k úspěchu proto představují inovace, a to nejen technologické, ale i procesní a 

produktové. Diferenciace produktů a rozšíření produktového portfolia může společnosti 

zajistit zvýšení konkurenceschopnosti v tomto náročném prostředí.  

4.2.2 Dodavatelé 

V současné době je hlavní dodavatelskou i odběratelskou firmou společnost dodávající 

výrobky z olovnatého křišťálu (8-24 % olova) pro technologický postup zvaný 

pískování neboli povrchová úprava pomocí abraze jemným pískem. Dalšími dodavateli 

jsou menší podniky působící v blízkém okolí, s čímž je svázána výhoda nízkých nákladů 

na dopravu. Vzhledem k vysoké koncentraci podniků v okolí vyrábějících sklo jsou 

náklady na změnu dodavatele velice nízké, rozhodnutí o volbě dodavatele je otázkou 

ochoty dodavatele snížit cenu a zachovat kvalitu. 

Výrobky, které jsou povrchově zušlechťovány nánosem sklářských barev jsou dodávány 

ze sklářských hutí a velkoobchodů s čistým sklem. Jelikož se v okolí nachází značné 

množství malých i velkých sklářských hutí, výběr konkrétního dodavatele je proměnný, 

a to v závislosti na aktuální nabídce a ceně.  

Tento fakt platí také pro dodavatele sklářských barev, tekutého zlata v koncentrátu 

12 % roztoku a dodavatele persianu neboli ,,olafu“, který je nanášen na lisované sklo 

dodávané z velkoobchodu. Nános zajistí při teplotě 500 °C absolutní vyčištění povrchu 

skla a kvalitnější přilnavost barvy a zlata.  
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Odběr brusného materiálu je uskutečňován od dodavatelů zabývajících se výrobou 

brusiva a abraziva. Dále se při zušlechťovacím postupu broušení využívají samolepicí 

fólie určené k reklamním účelům. V obou případech se opět jedná o proměnného 

dodavatele dle aktuální nabídky. 

Projekt zpracovaný v rámci této práce počítá s dodáním i odběrem sodno-draselného 

skla, které se bude povrchově zušlechťovat pomocí technologického postupu zvaného 

gravírování neboli povrchová úprava pomocí rotačních diamantových tělísek. V současné 

době se jedná o tom, že dodavatelem i odběratelem bude stejný zákazník, jako v případě 

olovnatého křišťálu. Tyto výrobky však budou dodávány dceřiné společnosti. 

4.2.3 Odběratelé 

Odběratelé společnosti jsou především menší podniky, které se specializují na prodej 

dekorativního skla. Na větší části tržeb z prodeje výrobků se podílí zahraniční zákazníci 

z východní části Evropy. Již výše zmíněný hlavní odběratel je zároveň dodavatelem 

materiálu a staví tak společnost do pozice kooperujícího podniku (80 %). Odběratelé mají 

často tendenci vyjednávat o cenách produktů, a to především z toho důvodu, že mají 

poměrně rozsáhlé možnosti při výběru dodavatele v blízkém okolí. 

Sekundárními odběrateli jsou soukromí obchodníci, kteří projevují zájem o sklo s 

povrchovou úpravou pomocí sklářských barev a nánosem zlatého roztoku. Tito 

odběratelé pokrývají zbylý odbyt výrobků (20 %), které jsou dodávány pomocí sběrných 

kamionů do destinací jako je Ázerbájdžán, Arménie nebo Rusko – Dagestán. 

4.2.4 Potencionální noví konkurenti 

V časovém rozmezí let 2013–2016 nevstoupila do odvětví ani jedna firma s počtem 

zaměstnanců přesahujícím 20 osob, v grafu 5 je znázorněn aktuální počet firem 

působících v odvětví. Z hlediska hrozby vstupu nových konkurentů lze tento fakt 

posoudit ve prospěch stabilního prostředí stávajících firem. V případě, že by na trh 

vstoupila firma s jedinečným nápadem, je možné očekávat růst poptávky po těchto 

výrobcích, a to především z toho důvodu, že se jedná o užitkové produkty, kde není 

kladen velký důraz na složitá technická řešení a výběr záleží především na individuálním 

vkusu a potřebách zákazníků. Pokud by však nová konkurenční firma chtěla vyrábět 
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standardní produkty sklářského užitkového skla, je velká pravděpodobnost agresivní 

reakce současných společností, např. cenovou válkou. 

 

Graf 5: Počet firem v odvětví (Zdroj: Vlastní zpracování dle 17) 

Společnost se snaží zvýšit bariéry vstupu nových konkurentů na trh, a to ofenzivní 

strategií, kterou majitel společnosti postavil na povinnosti představit průměrně tři nové 

výrobky ročně. Důvodem je s ohledem na dlouhodobé sledování ekonomického dění 

ve sklářském průmyslu, aby firma ,,nezakrněla“, čímž by se mohla dostat na existenční 

ekonomické minimum, právě z důvodu vysokého počtu konkurenceschopných firem. 

4.2.5 Substituty 

Jak již bylo zmíněno výše, na trhu lze najít několik substitutů, které se liší pouze detaily 

v designu nebo způsobu povrchové úpravy. Působení v daném odvětví a regionu je 

charakterizováno častými cenovými válkami. Jedinou možností společností působících 

ve sklářském průmyslu je neustále přicházet s novými nápady, inovovat technologické 

postupy výroby a snižovat tak tlak konkurenčních substitutů na trhu. 

Dalším velmi významným substitutem, který by mohl ohrozit trh se sklářským 

průmyslem jsou průmyslově vyráběné produkty z plastu. Podíl plastů na trzích se 

neustále zvyšuje a nelze je jako konkurenční materiál opomenout. Celková výroba skla 

je výrazně dražší a složitější než nežli tvorba plastových výlisků. S tím souvisí 

i technologické postupy pro zušlechťování povrchu výrobku, které jsou značně odlišné 
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než u skla. Nicméně sklo konkuruje vyšší tvrdostí, otěruvzdorností, menší zátěží pro 

životní prostředí a pro funkční hodnotu produktů společnosti je v tomto případě 

nezaměnitelné. Všeobecně je sklo vnímáno jako ušlechtilejší materiál než plasty. 

4.3 Analýza vnitřních faktorů 

V následující podkapitole bude podrobeno strategické analýze 7 kritických faktorů, které 

mají zásadní vliv na celkový úspěch firmy. Klíč k úspěchu tkví v rovnoměrném rozvoji 

všech navzájem propojených faktorů utvářejících tuto koncepci. Rámec 7S bude detailně 

rozebrán a aplikován na prostředí analyzované společnosti, viz obr. 10. 

 

Obr. 10: Rámec 7S (Zdroj: Vlastní zpracování dle 10) 

4.3.1 Strategie 

Strategie společnosti je založena na principu cílené diferenciace (focus differentiation) 

s cílem získání konkurenční výhody u maloodběratelů a klíčových zákazníků 

požadujících jedinečné produkty v odvětví sklářského průmyslu. Je kladen důraz 

především na zákaznicky orientovanou výrobu a maximální vyhovění potřeb a přání 

odběratele. Důležitou součástí strategie je kvalita výrobků a poskytovaných služeb, což 

v konečném důsledku vede k zajištění a udržení loajality zákazníků. Příkladem jsou 

produkty, které byly dekorovány pomocí křišťálových komponent Swarovski. Jednalo se 

o ojedinělou zakázkovou výrobu přesně dle přání odběratele. 
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Metoda stanovení cen 

Společnost využívá strategie konkurenčně orientovaných cen. Ceny konkurentů 

představují limitující faktor pro nepřekročení výše cen nad konkurenční průměr. Při 

komunikaci se zákazníky jsou konkurenční ceny cíleně zjišťovány, aby mohla být 

stanovena lepší a výhodnější nabídka. Ta se vztahuje k lepší nebo kvalitnější práci za 

stejnou nebo obdobnou cenu, nebo k rezervám v kvalitě produktů vůči konkurenci. 

Strategie B2B marketingové komunikace 

Oslovování potenciálních zákazníků probíhá několika formami. Jedním z hlavních 

způsobů hledání nových zákazníků je navštěvování výstav a galerií. Prostřednictvím 

těchto komunikačních nástrojů společnost využívá benefitů jako je vysoká koncentrace 

cílových skupin v místě konání, prezentace svých produktů, ale i získání informací o 

konkurenci, osobní kontakt se zákazníky nebo možnost získání nových exportních 

příležitostí. 

Společnost nabízí své produkty prostřednictvím obchodů s dárkovým zbožím na 

strategicky i turisticky významných místech v Praze a Karlových Varech. Další formou 

marketingové komunikace je prezentace společnosti na reklamních i kariérních 

inzertních vývěskách. Nemalý podíl na získávání nových zákazníků má také umístění 

provozovny, které se nachází v blízkosti velkoobchodů a největšího výrobce užitkového 

skla v ČR společnosti Crystalex.  

Vize společnosti 

Výše zmíněné strategie spolu se snahou neustále inovovat přispívají k naplňování vize 

společnosti, která je postavena na postupné snaze automatizovat činnosti výrobního 

procesu povrchového zušlechťování skla. Vzhledem k tomu, že se z velké části jedná o 

ručně prováděnou uměleckou činnost, nelze veškeré procesy plně automatizovat. 

Z tohoto důvodu mluvíme pouze o částečné automatizaci, která přispívá ke zrychlení 

výrobního procesu. Příkladem je např. použití sítotiskových blan, které jsou nalepeny na 

skleněný povrch a dojde k nahrazení ručního psaní či kresby strojem. Další situací je 

použití poloautomatických strojů na ráfkování sklenic či automatických hlídačů přepínání 

na nízkou sazbu energií při vypalování skla. 
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4.3.2 Struktura 

Koncepce hierarchické organizační struktury společnosti je liniová, je tedy jednoznačně 

definován konkrétní vedoucí pro každého pracovníka. V souvislosti s počtem 

hierarchických úrovní se jedná spíše o plochou organizační strukturu, s čímž úzce souvisí 

i otázka centralizace odpovědností a pravomocí. Rozhodovací práva náleží vrcholovému 

vedení, které stojí za mnoha činnostmi od prvotního stanovení strategie, přes řízení chodu 

společnosti až po plánování výroby a další činnosti. Z tohoto hlediska tedy mluvíme 

centralizaci kompetencí na vyšší úrovně řízení. 

Vztahy nadřízenosti a podřízenosti jsou jasně definovány v interních dokumentech 

společnosti. Jsou zde rovněž vyřešeny otázky související s pravomocemi a 

odpovědnostmi konkrétní pracovní pozice, každý zaměstnanec je s těmito dokumenty 

důkladně seznámen a na základě svého podpisu se zavazuje k jejich dodržování. 

4.3.3 Systémy 

Vzhledem k velikosti společnosti, zakázkové výrobě a unikátnosti každé dílčí zakázky 

není nutné z pohledu jednatelů společnosti investovat do implementace složitých ERP 

systémů, a to především kvůli nestandardním zakázkám a značně omezeným lidským 

zdrojům, jejichž kapacita je v současné době neměnná a předem známá. Společnost tedy 

využívá zjednodušeného systému vyvinutého na míru pro evidenci základních informací 

týkajících se zakázek, odběratelů, dodavatelů, dat z výroby a dalších specifikací, které 

jsou vstupním parametrem ovlivňujícím celkové plánování a včasné dodání produktu. 

Ve fázi vývoje a vizualizace zákaznických představ je využíván software CorelDRAW. 

Co se týče dalších systémů, jsou využívány především řídicí programy k obsluze strojů a 

zařízení ve výrobě. Účetnictví je realizováno prostřednictvím SW programu Účto 2018 

od společnosti Tichý a spol. 

4.3.4 Styl 

Ve společnosti je nastaven demokratický styl řízení, který dává možnost vyjádřit svůj 

názor všem pracovníkům. Díky tomu se mohou zaměstnanci seberealizovat, cítí, že jsou 

potřební a práce je tím více motivuje. Všechny tyto aspekty se pak projeví v rostoucí 
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kreativitě návrhů produktů, která má v ideálním případě dopad na růst poptávky. Veškeré 

podněty směřující od zaměstnanců k vrcholovému vedení jsou konzultovány 

na týdenních poradách, kde dochází k diskuzi a často výměně názorů. Konečná 

rozhodnutí jsou pak plně v kompetenci jednatelů společnosti. Četnost připomínek a 

kreativních návrhů že stran zaměstnanců je zohledňována v osobním hodnocení a při 

udělování finančních odměn. 

4.3.5 Spolupracovníci 

Dalším klíčovým faktorem ovlivňujícím úspěch, jsou bezesporu lidé. Bez lidského 

faktoru by společnost nemohla existovat, a proto je důležité dbát na spokojenost 

zaměstnanců, která vede ke zvyšování produktivity práce a růstu firmy. Tato 

problematika úzce souvisí s již zmíněným stylem řízení, který je koncipován tak, aby 

vytvářel příznivou vnitropodnikovou kulturu a zázemí. Otevřená komunikace, úzká 

provázanost sousledných činností zaměstnanců a možnost realizovat své nápady vytváří 

jedinečné produkty s vysokou přidanou hodnotou. Výsledek je následován pocitem 

uspokojení zaměstnanců, který se odráží nejen v pracovním nasazení, ale také soudržnosti 

pracovního kolektivu. 

4.3.6 Schopnosti 

Společnost utváří prostředí, ve kterém všichni zaměstnanci mohou uplatnit své profesní 

znalosti a kompetence pro vykonání práce, za níž jsou odpovědní. V rámci zvyšování 

odborné způsobilosti a získávání nových podnětů pro rozvoj profesního života jsou 

pravidelně navštěvovány výstavy a realizována školení v oblasti nových technologií a 

technik úpravy skla.  

Při hledání nových zaměstnanců dává společnost prostor i zájemcům, kteří čerstvě 

dokončili své vzdělání a nemají téměř žádnou praxi v oboru. V průběhu 3-4 dnů probíhá 

zkušební provoz, sledování uchazeče při plnění zadaných pracovních úkonů, a to 

s ohledem na úplnost, kvalitu a čas. 
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4.3.7 Sdílené hodnoty 

Kultura společnosti odráží ve své podstatě hodnoty všech pracovníků společnosti a 

uceluje je v jednotnou vizi. Vzhledem k tomu, že se pohybujeme v odvětví, pro které je 

typický cit pro umění a kreativitu, je určitým posláním vytvářet a přinášet neustále nové 

podněty. Kulturu společnosti bych tak shrnula jako prostor pro inovační myšlení, ve 

kterém se všichni snaží svou prací realizovat své já a přitom přispět k udržení stávajících 

a získání nových zákazníků. 

4.4 Portfolio používaných technologií 

Hlavní činnost společnosti představuje povrchové zušlechťování skla, v současnosti 

aplikuje následující techniky: 

• Malování – jedná se o dekorování polotovarů pomocí malířské barvy nebo 

roztoku zlata nanesené štětcem a následné vypálení v peci. Malováním může být 

dosažena široká škála motivů, od jednoduchých lineárních obrazců až po složité 

obrazce. 

• Modelace smaltem – touto technikou se vytváří modely ve 3D podobě na 

povrchu polotovarů. V současné době se modelují pouze tvary květin, a to 

konkrétně okvětní lístky a střední část květu. Po takového modelaci se smalt 

vypálí v peci pro zatvrdnutí povrchu. 

• Matování pískováním – jedná se o techniku abrazivního obrušování povrchu skla 

jemným pískem. Pomocí obtisků, které jsou vyrobeny na plotru a na polotovary 

nalepeny, se předdefinují tvary pískovaného povrchu. Jemným nanášením 

abraziva pod tlakem z pískovací pistole je odebírána tenká vrstva povrchu na skle. 

Po dokončení pískování jsou polotovary umístěny do pecí, kde se díky vysoké 

teplotě zbaví obtisků, které zakrývaly neopracovanou plochu. 

4.5 Výzkum zjištění inovačního potenciálu společnosti 

Součástí analytické části práce je provedení primárního výzkumu za účelem zjištění 

inovačního potenciálu podniku.  
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4.5.1 Metodologie výzkumu 

Jednou z nejdůležitějších částí je vytvoření návrhu plánu výzkumu. Součástí tohoto plánu 

je stanovení centrální výzkumné otázky korespondující s cíli výzkumu, specifikace 

strategie, metod výzkumu a v neposlední řadě výběr respondentů. 

Centrální výzkumná otázka 

Pro dosažení stanoveného cíle je třeba primárně zodpovědět centrální výzkumnou otázku, 

která byla formulována v následujícím znění: 

„Jaká je úroveň inovačního potenciálu vybrané společnosti v oblasti výrobních 

technologií?“ 

Centrální výzkumná otázka je koncipována tak, aby prováděný výzkum vedl ke zjištění, 

zda lze u vybraného podniku prokázat existenci inovačního potenciálu ve zmíněné 

oblasti. Pro účely získání co nejrelevantnějších informací v průběhu provádění výzkumu, 

jsou stanoveny i dílčí otázky, které mají charakter otevřených, zkoumavých i specifických 

a uzavřených otázek. 

Cíle výzkumu 

Hlavním cílem je explorace, konkrétněji zjištění inovačního potenciálu zvoleného 

podniku a prozkoumání souvislostí, které ovlivňují jeho úroveň.  

Na základě dekompozice hlavního cíle byly stanoveny dílčí cíle, které by měly pomoci 

k jeho dosažení. Získané informace by měly přispět k detailnímu popisu současného 

stavu a identifikaci úzkých míst, pro která budou následně navrhnuta opatření ke zlepšení. 

Dílčí cíle: 

• zjištění inovační aktivity za posledních 5 let, 

• identifikace problémů bránících vývoji nových technických inovací, 

• odhalení důsledků působení omezujících faktorů na inovace, 

• zjištění současné situace – aktuálně probíhající inovace, přínosy inovací pro 

podnik. 
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Zvolená strategie a metody výzkumu 

Za účelem získání detailních informací o klíčových činnostech společnosti byla zvolena 

výzkumná strategie založená primárně na induktivním přístupu. Cílem výzkumu není 

zjištění kvantitativních dat a jejich srovnání v rámci jiných podniků v odvětví, regionu či 

v rámci celorepublikovém, ale dat kvalitativních. Tato data by měla vést ke zjištění 

současného stavu ve společnosti, na základě kterého budou následně vytvořena 

doporučení ke zlepšení. Z výše zmíněných důvodů bylo rozhodnuto o realizaci částečně 

strukturovaného face-to-face rozhovoru s cílem hlubšího porozumění zkoumané 

problematiky, a především osobních zkušeností dotazovaných osob. 

Sběr dat je založen na polostrukturovaném dotazování, aby byly získány co 

nejrelevantnější odpovědi a respondent dostal prostor na vyjádření subjektivního pohledu 

na jednotlivé souvislosti. Z tohoto důvodu bylo vyloučeno strukturální standardizované 

dotazování. 

Otázky jsou seřazeny tak, aby byl udržen sled posloupnosti od přítomnosti se zjištěním 

příčin současného stavu ovlivněným rozhodnutími v minulosti a následně až po otázky 

směřující do budoucnosti. Koncepce otázek má napomoci k odhalení respondentových 

znalostí, zkušeností, názorů i pocitů a vést tak k co nejlepšímu pochopení situace. 

Respondenti výzkumu 

Kvalitativní vzorkování je provedeno na základě předem dané struktury výběru, a to 

z toho důvodu, že se na rozhodování v oblasti zkoumané problematiky podílejí pouze 2 

pracovníci této organizace a jsou schopni objasnit klíčová rozhodnutí společnosti 

související s předmětem výzkumu. Pracovníky, kteří mají relevantní vztah k dané 

problematice, jsou: 

Tab. 4: Respondenti výzkumu (Zdroj: Vlastní zpracování dle 1) 

OSOBA ODPOVĚDNOST 

Jednatel společnosti 

- obchodní vedení společnosti 

- tvorba strategie a řízení organizace 

- rozhodování o finančních prostředcích 

- výzkum, vývoj, technologický rozvoj 

Společník 
- řízení výrobního úseku, logistika 

- prodejní politika 
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4.5.2 Analýza dat a výsledky výzkumu 

Transkripce kvalitativních dat byla provedena nejprve doslovnou transkripcí 

rozhovorů, poté byly ponechány pouze klíčové otázky, které spolu s odpověďmi 

obsahovaly podstatné informace, které byly následně sloučeny v ucelený text sestávající 

z odpovědí obou respondentů. Nato bylo provedeno otevřené kódování pomocí 

deskriptivních kódů s cílem zjištění a vytyčení klíčových pojmů a souvislostí vzhledem 

ke zkoumané problematice. Stanovené pojmy a stěžejní poznatky daly vznik schématům 

a grafům, které jsou znázorněny níže a zachycují klíčové výsledky výzkumu a podstatu 

zjištěných informací.  

Díky tomu, že se jedná o částečně strukturovaný rozhovor, bylo v jeho průběhu nastíněno 

i několik situací a informací, které nebyly podstatné pro výzkum jako takový, ale vedly 

k lepšímu porozumění vztahu jednatele k inovacím společnosti a detailnějšímu 

pochopení jeho snahy o udržení na vysoce konkurenčním trhu. 

Vybrané výsledky výzkumu 

Jaké technické inovace jste za posledních 5 let existence vaší společnosti provedli? 

 

Obr. 11: Technické inovace společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Spolupracujete v oblasti výzkumu a vývoje nových výrobních technologií s externí 

výzkumnou organizací? 

Výsledek: v oblasti spolupráce s externími organizacemi se projevuje určitá izolace 

podniku (potenciál ke zlepšení). 
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Co konkrétně tvoří náklady na inovační činnost, respektive na co konkrétně 

vynakládáte tyto finanční prostředky? 

Na obr. 12 jsou znázorněny hlavní pilíře nákladů, které souvisejí s inovační činností 

podniku. Společnost se snaží co nejvíce náklady minimalizovat, a to např. výrobou části 

konstrukce nového zařízení, zbývající části jsou pak objednány u externích dodavatelů. 

 

Obr. 12: Náklady na inovační činnost (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Obdrželi jste během posledních 5 let nějakou finanční podporu z veřejných zdrojů? 

Rozhodování jednatele společnosti je v zásadě opatrné a uvážlivé z hlediska důkladného 

zvážení rizik a pravděpodobnosti návratnosti investice ve snaze nevytvářet nepřiměřené 

závazky a financovat inovační projekty z větší části z vlastních zdrojů, graf 6. 

                

 

vlastní 

zdroje

80 %

bankovní úvěry

20 %

Graf 6: Zdroje financování inovací (Zdroj: Vlastní zpracování dle 2) 

Financování investic 
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S jakými problémy se potýkáte při realizaci inovačních aktivit, přesněji řečeno, jaké 

jsou omezující faktory? 

Na obr. 13 jsou znázorněny faktory, jímž musí společnost čelit a které představují zásadní 

body zlomu v rámci rozhodování o inovačních příležitostech na jejich cestě k úspěšné 

realizaci. 

 

Obr. 13: Omezující faktory inovací (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Když pohlédnete zpět do minulosti, zapříčinily tyto faktory ukončení nebo přerušení 

inovační aktivity? 

Každá připravovaná inovace je podrobena důkladné analýze, na základě které je 

rozhodnuto o její realizaci či zamítnutí s cílem minimalizovat finanční i časové ztráty. 

Společnost má za cíl maximalizovat počet úspěšně zavedených inovací a snižovat počet 

inovací přerušených a zrušených po zahájení. Reálná situace této problematiky za 

posledních 5 let je znázorněna za pomocí grafu 7. 

 

Graf 7: Následky omezujících faktorů inovačních aktivit (Zdroj: Vlastní zpracování dle 2) 
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V rámci této práce pracuji na projektu technické inovace, jaký přínos to bude mít pro 

podnik jako takový v případě, že se jej podaří úspěšně realizovat? 

Poslední otázka rozhovoru byla podrobena důkladné selekci těch nejdůležitějších přínosů, 

které vznikly kombinací výpovědí obou respondentů. Jedině tak lze získat celkový přínos 

pro podnik jako takový. Na základě toho vznikl následující diagram na obr. 14, který je 

ve své podstatě smyslem toho, proč se inovacemi zabývat. 

 

Obr. 14: Očekávaný přínos inovace ze strany vedení podniku (Zdroj: Vlastní zpracování) 

4.5.3 Diskuze výsledků a doporučení 

Z výsledků provedeného výzkumu lze vyvodit několik závěrů. Společnost pravidelně 

investuje dostupné finanční prostředky na výzkum a vývoj v oblasti technických inovací. 

Za posledních 5 let byly provedeny jak inovace produktové, tak procesní. Dle mého 

názoru téměř každá procesní inovace, včetně aktuálně rozpracované inovace týkající se 

zavedení nové výrobní technologie určitým způsobem ovlivní finální výrobek, je tedy 

částečně i inovací produktovou.  

Důležitým zjištěním je fakt, že veškeré inovace jsou financovány primárně z vlastních 

zdrojů a nedochází k vytváření nepřiměřeně rizikových investic hrazených cizími zdroji. 

Neinovuje se už jen z principu, aby byl udržen krok s konkurencí, ale na základě 

důkladného zvážení veškerých rizik, což velmi často vede k nezahájení inovační činnosti. 

Důsledkem toho je i nízké procento inovací, které byly ukončeny po zahájení a nevznikají 
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tak velké ztráty. Konkrétní oblasti, které v podniku tvoří náklady na inovační činnost, 

korespondují se skladbou nákladů dle ČSÚ uvedenou v literární rešerši. 

Jedním z dílčích cílů bylo zjištění problémů, se kterými se podnik potýká v otázce 

realizace inovačních aktivit. Použití otevřené otázky v tomto případě považuji za 

správnou volbu, jelikož respondenti měli dostatek prostoru k vysvětlení konkrétních 

situací, se kterými se běžně potýkají. Zajímavé bylo, že jejich odpovědi byly téměř 

naprosto identické, což napomohlo i jasnému výběru klíčových faktorů při redukci 

informací a následném kódování. 

Kladně hodnotím aktuálně probíhající práce na inovaci v oblasti zavedení nové výrobní 

technologie, která je ve fázi podání žádosti o zápis užitného vzoru.  

Potenciál ke zlepšení vidím ve spolupráci s externími společnostmi, která v současné 

chvíli není realizována z důvodu vyskytujících se problémů při hledání kooperačního 

partnera. Zde je nutné podotknout, že společnost hledá partnera zejména mezi malými 

podniky. Doporučuji se obrátit na nadnárodní společnost Crystalex CZ, s.r.o. sídlící 

ve stejném městě a v případě nevyjednání spolupráce, se pokusit alespoň zakoupit licenci 

na rozšíření v oblasti technologií. 

Pozitivní vliv by pravděpodobně mělo i navázání spolupráce s výzkumnými 

technologickými pracovišti vysokých škol, a to především v přístupu k novým 

technologiím, případně v navázání spolupráce na jejich vývoji. Nejen, že tato možnost 

skýtá získání nových technologií, ale také nových znalostí a zkušeností, které by mohly 

být využity v interním výzkumu a vývoji společnosti. 

4.5.4 Závěr a limity výzkumu 

Inovace jsou nedílnou součástí každého podniku, který chce udržet krok s konkurencí. 

Nejedná se o krátkodobou záležitost, ale činnost, která je během na dlouhou trať v 

průběhu celého životního cyklu podniku. Proto je velmi důležité neopomíjet důležitost 

této problematiky a klást důraz na neustálé zlepšování. Úspěšnost každé dílčí inovace 

netkví pouze v geniálním nápadu či vyhledání ideální příležitosti, ale souvisí s tímto 

procesem celá řada faktorů a dovedností, které je třeba nasměrovat správným směrem. 

Souhrn těchto schopností lze chápat jako inovační potenciál společnosti.  
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Primárním cílem tohoto výzkumu bylo zjistit inovační potenciál společnosti v oblasti 

výrobních technologií. Inovační potenciál podniku jako celku samozřejmě zahrnuje celou 

řadu dalších oblastí, které jsou klíčové v případě, že bychom chtěli evaluovat celkový 

inovační potenciál. Ze všech oblastí byla vybrána pouze jedna, a to z důvodu specializace 

tématu diplomové práce. 

Hlavní cíl byl kaskádován na dílčí cíle, jejichž naplňování probíhalo v rámci analýzy dat 

a výsledků výzkumu, kdy byl každý dílčí cíl zodpovězen. Jako pozitivní hodnotím i 

přístup a ochotu respondentů výzkumu, kteří obětovali svůj volný čas. Díky 

polostrukturované koncepci rozhovorů probíhalo jednání plynule a veškeré dotazy byly 

smysluplně zodpovězeny. Kombinace otázek otevřených, doplňujících i simulačních a 

přiměřené množství dotazů zajistilo udržení pozornosti respondentů a byl dostatek času 

na detailní popis konkrétních situací pro lepší pochopení situace ve společnosti.   

Na základě zjištěných informací lze říci, že má společnost v současné chvíli dobře 

nakročeno na posílení své pozice díky připravované inovaci. Pokud bude i nadále 

pokračovat v inovacích a dbát na komplexnější čerpání znalostí, bude se úroveň 

stávajícího inovačního potenciálu bezesporu zvyšovat. Nyní lze na základě zjištěných 

informací tvrdit, že podnik disponuje inovačním potenciálem, který je postaven na 

schopnosti využívání změn a inovací vedoucích k zajištění budoucí 

konkurenceschopnosti a prosperity v oblasti výrobních technologií.  Pokud bychom 

měřili celkový inovační potenciál podniku, napomohla by tato oblast jistě k jeho 

celkovému zvýšení.  

Co se týče limitů provedeného výzkumu, je třeba zdůraznit, že některé ze závěrů mohou 

být platné pouze pro prostředí tohoto podniku, i přesto, že se pravděpodobně budou 

některé z dílčích faktorů v jiných společnostech s těmito prolínat.  Odpovědi respondentů 

jsou ovlivněny osobními zkušenostmi a subjektivními názory, a především z těchto 

důvodů je nelze generalizovat a považovat za všeobecně validní.  

Podnětem pro další výzkum je rozšíření studie za účelem zjištění úrovně inovačního 

potenciálu podniku jako celku, jehož cílem by bylo zároveň měření za použití vybraných 

metrik. 
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4.6 Shrnutí analytické části pomocí SWOT matice 

Výsledky analytické části jsou reprezentovány SWOT maticí, která odráží výsledky 

komplexních analýz, a to jak z pohledu externích faktorů, tak interních. V tab. 5 je shrnutí 

silných a slabých stránek podniku a na druhé straně příležitostí a hrozeb, které vychází 

z provedených analýz současného stavu organizace a jejího vnějšího okolí. 

Každé z dílčích částí SWOT matice je přiděleno hodnocení každého faktoru, a to pro: 

• silné stránky, příležitosti (1 nejnižší spokojenost až 5 nejvyšší spokojenost), 

• slabé stránky, hrozby (-1 nejnižší nespokojenost až -5 nejvyšší nespokojenost). 

Následně je vyjádřena důležitost každého faktoru pro společnost pomocí váhy, ta se podílí 

na celkovém vlivu faktoru, který je vyjádřen jako součin hodnocení a váhy. 

Součet vlivu interních faktorů (silných a slabých stránek) a externích faktorů (příležitostí 

a hrozeb) udává výslednou bilanci SWOT analýzy společnosti. 

Tab. 5: SWOT (Zdroj: Vlastní zpracování) 

INTERNÍ ANALÝZA 

STRENGTHS 
(SILNÉ STRÁNKY) 

WEAKNESSES 
(SLABÉ STRÁNKY) 

Strategické umístění Nedostatek specialistů inovačních příležitostí 

Silný proexportní charakter Omezené prostředky na pravidelné inovace 

Poměr cena / kvalita Nedostatečná propagace 

Dostatek stálých zaměstnanců Nedostatek skladových prostor 

Aplikovatelnost technologií   

Pozitivní přístup k inovacím  

EXTERNÍ ANALÝZA 

OPPORTUNITIES 
(PŘÍLEŽITOSTI) 

THREATS 
(HROZBY) 

Prostor pro zavedení nových technologií Nový nápad ze strany konkurence 

Rozšíření výrobkové řady produktů Krádež nápadu 

Vstup na nové trhy Cenové války s konkurencí 

Rozvoj propagace Rozvoj firem s nižšími náklady 

Rostoucí zájem o produkty v zahraničí Legislativní změny, nařízení, tržní bariéry 

 



57 

 

Silné stránky 

Jednou z klíčových silných stránek je vhodné strategické umístění podniku v epicentru 

odvětví. Není nutno vynakládat mnoho finančních prostředků na přepravu materiálu a 

polotovarů od dodavatelů i směrem k odběratelům. Tento faktor je významný především 

z toho hlediska, že zboží je velice křehké a přeprava riziková.  

Společnost má sama o sobě silný proexportní charakter, a to z důvodu charakteru 

produktů, po kterých je zahraniční poptávka několikanásobně vyšší než tuzemská.  

Konkurenceschopnost tkví v kvalitě nabízených produktů a služeb za příznivé ceny.  

V současné době má podnik dostatek stálých zaměstnanců na pozicích operátor výroby 

stroje. V případě fluktuace zaměstnanců dokáže tyto pozice poměrně rychle obsadit, a to 

díky nízkým požadavkům kladeným na kvalifikaci. 

Výrobní technologie, které jsou využívány lze aplikovat na širokou škálu produktů 

lišících se tvarem či rozměry, je zapotřebí pouze korektně nastavit stroj. 

Pozitivní přístup k inovacím je bezpochyby silnou stránkou společnosti, se kterou souvisí 

i ochota stávajících zaměstnanců přizpůsobovat se změnám a podílet se na vzniku 

samotných inovací. 

Tab. 6: Silné stránky (Zdroj: Vlastní zpracování dle 2) 

SILNÉ STRÁNKY HODNOCENÍ VÁHA VLIV 

Strategické umístění 3 0,15 0,45 

Silný proexportní charakter 4 0,15 0,6 

Poměr cena / kvalita 5 0,30 1,5 

Dostatek stálých zaměstnanců 4 0,20 0,8 

Aplikovatelnost technologií 2 0,10 0,2 

Pozitivní přístup k inovacím 3 0,10 0,3 

SUMA - 1 3,85 

Slabé stránky 

Jednou ze slabých stránek společnosti je nedostatek specialistů v oblasti produktových 

inovací. Aktuálně je jedinou kompetentní osobou v této oblasti majitel společnosti, který 

i přes časové vytížení provádí průzkumy trhu, neustále se sebevzdělává a hledá 

příležitosti k diferenciaci produktů a udržení kroku před konkurencí. Podílí se na návrhu 
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projektu samotného technického řešení a řídí veškeré činnosti až do fáze konečné 

realizace. 

Vzhledem k velikosti podniku a počtu zaměstnanců jsou prostředky na pravidelný 

inovační rozvoj produktového portfolia poměrně omezené, a to jak z hlediska finanční 

stránky, tak z hlediska lidských zdrojů, jejichž nedostatek v této oblasti byl již výše 

zmíněn. 

Jednou z dalších věcí, ve kterých firma zaostává, je nedostatečná propagace společnosti 

jako takové a poskytovaných produktů a služeb. Problém vidím např. v absenci webových 

stránek a stagnaci v neaktivitě a neúčasti na veletrzích a jiných pořádaných akcích 

v odvětví. 

Jednou z bariér rozšiřování výroby, zvyšování objemu produkce a příjmu dalších zakázek 

je nedostatek skladových prostor, který je v současné chvíli ve fázi řešení, nicméně je 

stále slabou stránkou společnosti až do chvíle eliminace tohoto faktoru. 

Tab. 7: Slabé stránky (Zdroj: Vlastní zpracování dle 2) 

SLABÉ STRÁNKY HODNOCENÍ VÁHA VLIV 

Nedostatek specialistů inovačních příležitostí -4 0,32 -1,28 

Omezené prostředky na pravidelné inovace -2 0,2 -0,4 

Nedostatečná propagace -3 0,2 -0,6 

Nedostatek skladových prostor -3 0,28 -0,84 

SUMA - 1 -3,12 

Příležitosti 

Je důležité zdůraznit, že je neustále prostor pro to, přicházet s novými nápady, zavádět 

nové technologie a postupy výroby, protože zdokonalovat se v tomto ohledu je klíčem 

k úspěchu každé firmy. Je vyvíjen velký tlak na diversifikaci produktů. Příležitost je 

v patentování nové technologie a vlastním jedinečném know-how. 

Příležitostí, která by přispěla ke zvýšení tržeb, je rozšíření výrobkové řady užitkového 

dekorativního skla, to lze realizovat v návaznosti na zavedení nové výrobní technologie 

či inovaci technologie stávající. 
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Vhodná technologická inovace může zajistit vstup na nové trhy a pokrytí nového 

segmentu cílových zákazníků.  

Další příležitostí je rozvoj propagace na zahraničních trzích například v podobě účasti na 

mezinárodních výstavách a festivalech designového skla a sklářského průmyslu. 

Neméně významným aspektem je rostoucí zájem o produkty v zemích východní Evropy, 

které již v současné době tvoří hlavní část exportu společnosti. Lze tedy očekávat zvýšení 

poptávky po produktech společnosti a plánovat budoucí vývoj s ohledem na zvýšení 

produktivity s dostačujícími kapacitami výroby. 

Tab. 8: Příležitosti (Zdroj: Vlastní zpracování dle 2) 

PŘÍLEŽITOSTI HODNOCENÍ VÁHA VLIV 

Prostor pro zavedení nových technologií 4 0,25 1 

Rozšíření výrobkové řady produktů 3 0,20 0,6 

Vstup na nové trhy 3 0,18 0,54 

Rozvoj propagace 2 0,17 0,34 

Rostoucí zájem o produkty v zahraničí 4 0,20 0,8 

SUMA - 1 3,28 

Hrozby 

Jednoznačně jednou z největších hrozeb je nový nápad ze strany konkurence a ocitnout 

se tak o krok pozadu.  Eliminovat tuto hrozbu lze jen podporou výzkumu, vývoje a 

inovačních myšlenek nejen vedení společnosti, ale např. specializací jednoho 

z pracovníků výhradně na tuto oblast, čímž lze zabezpečit vyšší pravděpodobnost vzniku 

kreativních nápadů. 

Situace, která není až tak ojedinělá, jak by se mohlo zdát, je krádež nápadu ze strany 

konkurence a následný tlak na snížení ceny. Pro zamezení nepříznivých následků je 

vhodné své nápady chránit jednou z forem ochrany průmyslového (duševního) 

vlastnictví. 

Jedním z charakteristických znaků podnikání v tomto odvětví jsou cenové války mezi 

konkurenčními podniky. Na druhé straně přichází tlak na snižování ceny i ze stran 

odběratelů, kteří často přicházejí vyjednávat o ceně a hrozí odchodem ke konkurenci se 

lživými argumenty o přislíbení nižších cen z jejich strany. 
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Výrazně negativní dopad může mít rozvoj firem z tuzemska i zahraničí s nižšími náklady, 

které budou nabízet levnější substituční produkty a budou představovat konkurenční 

hrozbu podniku. 

Hrozbu mohou představovat i časté legislativní změny v odvětví ovlivňující 

podnikatelskou sféru, dále nařízení nebo tržní bariéry pro vstup na nový trh. 

Tab. 9: Hrozby (Zdroj: Vlastní zpracování dle 2) 

HROZBY HODNOCENÍ VÁHA VLIV 

Nový nápad ze strany konkurence -4 0,3 -1,2 

Krádež nápadu -3 0,22 -0,66 

Cenové války s konkurencí -4 0,2 -0,8 

Rozvoj firem s nižšími náklady -2 0,18 -0,36 

Legislativní změny, nařízení, tržní bariéry -1 0,1 -0,1 

SUMA - 1 -3,12 

4.6.1 Shrnutí SWOT 

Výsledným shrnutím analýzy pomocí SWOT matice je zjištěn vliv jednotlivých faktorů, 

které působí na společnost jak z interního, tak externího prostředí, viz tab. 10. 

Tab. 10: Výsledná bilance SWOT matice (Zdroj: Vlastní zpracování) 

BILANCE SWOT 

Interní část SWOT 0,73 

Externí část SWOT 0,16 

CELKEM 0,89 

Interní část analýzy, zahrnující silné a slabé stránky, v celkovém rozboru vychází kladně. 

Silné stránky převyšují stránky slabé, což vede k pozitivním výsledkům celkového chodu 

firmy a možnosti odrazit se od silných stránek k zužitkování příležitostí.  

Externí faktory, které reprezentují příležitosti a hrozby, vyšly rovněž v celkovém rozboru 

v kladných hodnotách. Na rozdíl od interních faktorů, rozdíl mezi hodnotami není tak 

markantní, nicméně se i nadále pohybujeme v kladných hodnotách ku prospěchu 

společnosti a možnosti využít vzniklé příležitosti. 
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5 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Návrhová část práce vychází z provedených analýz, díky kterým vyvstaly silné i slabé 

stránky podniku a na druhé straně příležitosti a hrozby. Vzhledem k tlaku konkurence a 

potřebě neustále vymýšlet nové nápady, inovovat technologie výroby a přicházet 

s novými produkty na trh, doporučuji realizovat změnu a posílit tak konkurenceschopnost 

podniku. 

Návrhem je projekt zavedení nové výrobní technologie za účelem zvýšení objemu 

exportu v návaznosti na rozšíření produktového portfolia, což bude mít v konečném 

důsledku dopad na růst objemu tržeb a udržení loajality stávajících zákazníků. Koncept 

návrhu projektu je rozdělen dle standardů projektového řízení na předprojektovou a 

projektovou fázi, ve kterých jsou zpracovány veškeré dokumenty jako podklad pro 

jednatele společnosti a budoucí řízení samotného projektu v průběhu realizace. 

5.1 Předprojektová fáze 

Předprojektová fáze je částečně zpracována v rámci analytické části práce, kdy vznikl 

samotný námět na projekt. Jeho předmětem je technologická inovace, která spočívá v 

zavedení nové výrobní technologie s cílem rozšíření produktového portfolia. 

Podnět k technologické inovaci vznikl kombinací inovační politiky společnosti a iniciací 

ze strany klíčových odběratelů, kteří projevili zájem o produkty tohoto typu na základě 

rostoucí poptávky v zahraničí. 

Aby mohl být řádně posouzen námět na projekt, byla provedena studie příležitosti 

zaměřená na posouzení aktuální situace společnosti a jejího postavení ve vnějším okolí. 

Závěry této studie byly shrnuty za pomocí SWOT matice. Iniciátor projektu, jednatel 

společnosti zastává roli projektového manažera a rozhodl na základě provedené studie 

příležitosti o dalším rozpracování námětu na projekt. 

Vzhledem k charakteru a rozsahu projektu jsou vypracovány předprojektové úvahy, 

v rámci kterých je upřesněn cíl a obsah projektu, dochází k předběžnému odhadu nákladů 

a přínosů, a to pro posouzení smysluplnosti a rozhodnutí o realizaci investice. 
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Cíl projektu: Inovované produkty zušlechtěné pomocí nové technologie jsou 

k 3. 10. 2018 prezentovány smluvnímu odběrateli v podobě setu sklenic s různými typy 

dekorů. 

Upřesnění cíle: Cíl projektu je záměrně termínován dle dohody s odběratelem na den, 

který předchází Mezinárodnímu sklářskému sympoziu v Novém Boru, které bude 

probíhat v termínu 4. – 7. 10. 2018. Spolu s odběratelem společnosti je plánován příjezd 

zahraničních klientů na tuto akci, kteří působí jako prodejci v ruském Dagestánu a měli 

by tak příležitost vyjádřit svá přání a konzultovat připomínky. 

Specifikace nové technologie: mechanické gravírování pomocí rotačních diamantových 

brusných tělísek (diatělísek), které jsou poháněny elektromotory. 

Elektromotory jsou součástí mechanických ramen, jejichž úlohou je přitlačení diatělísek 

k polotovaru v horizontální rovině. Všechna ramena jsou navzájem spojena, a tudíž pro 

vertikální pohyb všech ramen je zapotřebí pouze jeden elektromotor. Rotační pohyb je 

zajištěn nosnými kotouči, na které jsou pokládány polotovary. Všechny kotouče jsou 

propojeny a poháněny dalším elektromotorem. Pro upevnění polotovarů na nosných 

kotoučích pro zamezení pádu či nežádoucího pohybu při gravírovacím procesu se využívá 

pneumatická vývěva. Ta odčerpává vzduch středem kotouče a vytváří podtlak na 

položený polotovar. Při gravírovacím procesu je nutné polotovar očistit a chladit. K tomu 

slouží uzavřená cirkulační soustava, kde chladícím médiem je obyčejná voda. Z 

akumulátoru je voda hnána pomocí tlakového čerpadla přes rozvodný systém až na 

hlavičku diatělíska. Voda, která stéká po polotovaru, chladí jeho povrch a odvádí 

odbroušený materiál odvodními kanálky zpět do akumulátoru. Jelikož v systému nejsou 

filtry, vodu je zapotřebí za určité období vyměnit. 

Veškeré ovládání stroje probíhá pomocí softwarového programu přes stolní počítač. Tato 

aplikace umožňuje tvorbu či nahrávání nových dekorů, automatické nebo 

poloautomatické ovládání elektromotorů a celkové spuštění a vypnutí stroje. 

Obsah projektu: činnosti od stanovení technických parametrů stroje, přes výběr 

dodavatele, nábor nového zaměstnance až po výrobu nových produktů 
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Odhad nákladů na projekt: plánované investiční výdaje na pořízení výrobního zařízení 

do 500 000 Kč 

Očekávané přínosy projektu: očekávané přínosy samotného projektu úzce 

korespondují s očekávanými přínosy inovace ze strany majitele společnosti, které byly 

vyzdviženy v rámci kvalitativního výzkumu v analytické části, mezi klíčové patří: 

• rozšíření produktového portfolia, 

• získání nových koncových zákazníků, 

• zvýšení konkurenceschopnosti, 

• nárůst tržeb z prodeje nových výrobků. 

Cíl projektu spolu s očekávanými přínosy utváří „business case“ projektu a je postaven 

vedle odhadu nákladů na projekt, které byly zhodnoceny jednatelem společnosti jako 

adekvátní z hlediska dlouhodobé investice. 

5.2 Projektová fáze 

Projektová fáze je v rámci práce rozpracována pro fázi zahájení a plánování, poslední 

fáze realizace není v konceptu projektu zahrnuta, a to z toho důvodu, že nelze sledovat 

průběh uskutečněných činností a porovnávat skutečné výsledky s plánem. Klíčovými 

body je vytvoření: 

• Identifikační listiny projektu, 

• Logického rámce projektu, 

• Projektového týmu, 

• Hierarchické struktury prací, 

• Hierarchické organizační struktury, 

• Matice odpovědnosti, 

• Harmonogramu projektu. 

5.2.1 Identifikační listina projektu 

Základní vymezení předběžných výsledků je shrnuto v identifikační listině projektu, 

jejíž schválením začíná fáze zahájení samotného projektu. Klíčové parametry utvářející 

tento dokument jsou znázorněny v tab. 11. 
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Tab. 11: Identifikační listina projektu (Zdroj: Vlastní zpracování dle 4) 

IDENTIFIKAČNÍ LISTINA PROJEKTU (Project Charter) 

Název projektu 
Zavedení nové výrobní technologie k rozšíření 

produktového portfolia 

Identifikační číslo projektu TI-17/18 

Záměr 
Posílení konkurenceschopnosti; 

Zvýšení tržeb v důsledku představení nových produktů 

pro zahraniční trhy 

Cíl projektu 
Inovované produkty zušlechtěné pomocí nové 

technologie jsou k 3. 10. 2018 prezentovány smluvnímu 

odběrateli v podobě setu sklenic s různými typy dekorů 

Výstupy projektu 

1. Výrobní zařízení 

2. SW podpora zařízení 

3. Zaškolený operátor výroby 

4. Rozšířené produktové portfolio 

Plánované interní náklady prvotní odhad 150 čld. 

Plánované externí náklady do 500 000 Kč 

Plánovaný termín zahájení květen 2018 

Plánovaný termín 

ukončení 
září 2018 

Hlavní milníky 

a. Projekt zahájen 

b. Externí dodavatel stroje zvolen 

c. Prostor pro nové pracoviště uzpůsoben 

d. Stroj od externího dodavatele nainstalován 

e. Operátor výroby zaměstnán 

f. Školení obsluhy a údržby realizováno 

g. Časový plán zakázky zahrnut do kapacitního 

    plánu 

h. Materiál pro výrobu naskladněn 

i. Výrobní dokumentace nových produktů 

    připravena 

j. Prototypy produktů nové výrobkové řady 

    vyrobeny 

k. Projekt ukončen 

 

Lokalizace projektu 
Stroj bude dodán do výrobní provozovny, kde budou 

probíhat i další práce na projektu 

Kritéria úspěšnosti 

Zařízení je uvedeno do provozu a je plně funkční 

Produkty jsou vyrobeny přesně dle přání zákazníka 

Harmonogram projektu dodržen 

Plánovaný rozpočet nepřekročen 
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Zadavatel a sponzor 

projektu 
jednatel společnosti, společník 

Manažer projektu jednatel společnosti 

Schváleno dne 8. 1. 2018 

Schvalovatel projektu (podpis) 

Pomocí zakládací listiny projektu jsou shrnuty základní atributy projektu, které jsou 

v navazujících částech práce podrobněji rozpracovány. Výstupy projektu jsou blíže 

specifikovány pomocí logického rámce, odpovědnost členů projektového týmu v matici 

odpovědnosti a konkrétní data jednotlivých milníků v rámci harmonogramu projektu 

zobrazeného pomocí diagramu PERT a Ganttova diagramu. 

5.2.2 Logický rámec projektu 

Pro jednotné vymezení cílů a kroků k jejich dosažení je v iniciační fázi vytvořen logický 

rámec projektu, který je uveden v tab. 12. Při zpracování byla zachována horizontální i 

vertikální logika rámce a jeho struktura vychází ze souvislostí vysvětlených 

v teoretických východiscích práce v kapitole 2.3.1.
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Tab. 12: Logický rámec projektu (Zdroj: Vlastní zpracování dle 8) 

LOGICKÝ RÁMEC (Logical Framework Method) 

Projekt Zavedení nové výrobní technologie k rozšíření produktového portfolia Datum 15. 1. 2018 

  

Popis 

OBJEKTIVNĚ 

OVĚŘITELNÉ 

UKAZATELE 

ZPŮSOB OVĚŘENÍ 
PŘEDPOKLADY 

REALIZACE 

ZÁMĚR 

Zvýšení konkurenceschopnosti 

 

Expanze nových produktů na zahraniční 

trhy 

Podíl na trhu zvýšen o 10 % 

za následující rok po 

ukončení v porovnání se 

stavem před projektem 

 

Udržení a spokojenost 

stávajících zákazníků 

 

Tržby z prodeje nové 

produktové řady činí alespoň 

10 % z celkových tržeb do 

31. 12. 2019 na zacílených 

trzích v zahraničí 

Konkurenční analýza – 

vyhodnocení měření 

konkurenceschopnosti 

(Benchmarking, Balanced 

Scorecard) 

 

Přímé dotazování pro 

zjištění přání a požadavků 

odběratelů a zákazníků 

 

Evidence tržeb v účetních 

výkazech (ERP systém) 

 ----- 

CÍL 

Inovované produkty zušlechtěné pomocí 

nové technologie jsou k 3. 10. 2018 

prezentovány smluvnímu odběrateli 

v podobě setu sklenic s různými typy 

dekorů 

Rozšíření produktového 

portfolia 

 

Změna technologie výroby 

 

Realizované jednání 

s odběrateli ve stanovený den 

a projednání připomínek 

k budoucím zakázkám 

nových produktů 

 

Širší nabídka produktů 

(prodejny, galerie, 

vystaveno v provozovně) 

 

Nové pracoviště, kde je 

umístěn stroj 

Výrobní dokumentace 

 

Zápis z jednání se smluvním 

odběratelem 

Nově inovované produkty 

splňují očekávání a jsou 

vyrobeny dle přání zákazníků 

 

Bezproblémová komunikace 

se zainteresovanými stranami 

 

Výhodné podmínky pro 

export 
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VÝSTUPY 

Specializovaný stroj zkonstruovaný pro 

technologii povrchového zušlechtění skla 

 

Řídicí systém spolu se SW pro přenos 

dat z PC a ovládání stroje 

 

Zaškolený operátor výroby 

 

Nová výrobková řada produktů 

 

V prostorách výrobní haly je 

instalován funkční stroj 

nejpozději 21. 9. 2018 

 

Školení absolvováno 

 

Kompletní set sklenic nové 

výrobkové řady prošel všemi 

stupni výrobního procesu 

Dodací list 

Protokol o převzetí stroje 

 

Zápis ze školení obsluhy 

 

Data o průběhu zakázky 

v ERP 

Stav zásob na skladě 

hotových výrobků 

 

Realizace projektu v 

požadované kvalitě při 

dodržení plánovaných 

termínů 

(dodání stroje, výroba 

hotových výrobků) 

 

Sehraná práce realizačního 

týmu pro dosažení cíle 

   Zdroje Hrubý časový rámec   

AKTIVITY* 

1. Zpracování návrhu nové technologie, 

specifikace technických parametrů stroje 

 

2. Výběr dodavatele pro výrobu stroje a 

uzavření kupní smlouvy 

 

3. Přijetí nového operátora výroby 

 

4. Výroba stroje, předpřejímka, dodání 

 

5. Ověření technické funkčnosti, 

instalace a zaškolení zaměstnance 

 

6. Návrh a výroba produktů nové 

výrobkové řady 

1. 8 člověkodnů (čld.),  

 

2. 25 čld. 

 

3. 37 čld. 

 

4. 55 čld. 

 

5. 10 čld. 

 

6. 39 čld. 

 

1. polovina května 

 

2. polovina června 

 

3. začátek září 

 

4. začátek září 

 

5. polovina září 

 

6. konec září 

Detailní a přesná specifikace 

parametrů konstrukce stroje 

 

Vybrán dodavatel schopný 

vyrobit stroj splňující veškeré 

požadavky (kvalita, čas, 

náklady) 

 

Dodaný stroj je plně funkční 

 

Výběr kompetentního 

zaměstnance 

 

Výrobní dokumentace 

zohledňující požadavky 

zákazníků na nové produkty 

(technologie, design dekoru) 

V projektu nebude řešeno Předběžné podmínky 

výroba stroje (provede externí firma), 

doprava produktů do zahraničí (zajistí odběratel) 

schválení a podpora projektu vedením společnosti, dostatek 

finančních prostředků na realizaci projektu, výběr kvalitních 

členů týmu ochotných spolupracovat 
* ve struktuře logického rámce jsou uvedeny pouze klíčové aktivity pro dosažení výstupů; detailní přehled všech dílčích činností je rozpracován v rámci harmonogramu 
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5.2.3 Projektový tým 

Jeden z hlavních atributů projektu tvoří projektový tým, který nese odpovědnost za 

výsledky dílčích prací na projektu. Hlavním vedoucím a manažerem projektu je 

jednatel společnosti, který je nositelem know-how a hlavním koordinátorem v oblasti 

realizace inovací. S ohledem na velikost společnosti a rozsah projektu bude do týmu 

zapojen vedle společníka také vedoucí výroby a nákupu.  

5.2.4 Hierarchická struktura prací 

Fáze plánování je započata vytvořením hierarchické struktury prací (WBS), která je 

uspořádána na principu top-down rozpadu výstupů (produktů) projektu na dílčí 

podprodukty a pracovní balíky, viz obr. 15.  

První úroveň WBS je úzce propojena s výstupy projektu definovanými v rámci logického 

rámce, jsou jimi: 

• výrobní zařízení spolu s řídicím systémem a SW pro komunikaci HMI (Human 

Machine Interface), 

• nový zaměstnanec přijatý na pozici operátora výroby, podroben školení 

potřebných k výkonu práce, 

• hotové produkty nové výrobkové řady zhotovené v rámci technické inovace za 

použití nového stroje. 

Samotná struktura je tedy rozdělena na tři větve reprezentující vznik konkrétního výstupu. 

Je nutno podotknout, že pro dosažení hotových produktů (3.) je nezbytné uvést výrobní 

zařízení do provozu (1.), poté provést školení obsluhy a údržby stroje nového 

zaměstnance (2.) a v návaznosti na to lze spustit samotnou výrobu a dosáhnout výstupu 

3. K dosažení vrcholu WBS, tedy nejvyšší úrovně a samotného cíle projektu dochází 

postupným plněním výstupů nižších úrovní na principu bottom-up. Smyslem WBS není 

znázornit seznam činností k dosažení výstupů, ale pouze konkrétních výstupů činností 

samotných, což reprezentuje třetí úroveň diagramu. 
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HIERARCHICKÁ STRUKTURA PRACÍ (Work Breakdown Structure) 

 

Obr. 15: Hierarchická struktura prací (Zdroj: Vlastní zpracování dle 5)
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5.2.5 Hierarchická organizační struktura 

V rámci hierarchické organizační struktury (OBS) jsou rozděleny projektové role, je 

stanoven manažer projektu spolu s manažery činností, kteří utvářejí realizační tým 

projektu. 

HIERARCHICKÁ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA (Organizational Breakdown Structure) 

 

Obr. 16: Organizační struktura projektu (Zdroj: Vlastní zpracování dle 4) 

OBS je koncipována dle obr. 16. Manažer projektu – jednatel společnosti je osobou řídící 

celý projekt a dohlížející nad dodržováním časového harmonogramu, plněním úkolů 

v požadované kvalitě a v mezích rozpočtu projektu. Postup prací na projektu je 

projednáván na pravidelných týdenních poradách za účasti všech zainteresovaných osob 

projektového týmu. Společník zastává roli zástupce manažera projektu, konzultuje s ním 

klíčová rozhodnutí a mimo to působí jako manažer zaštiťující činnost nákupu, 

komunikace s dodavateli a oblast lidských zdrojů. Dalším členem projektového týmu je 

vedoucí výroby, jehož kompetence sahají od spolupráce na vývoji a plánování přes řízení 

přípravy výroby až po sledování výroby samotné a kontrolu jakosti hotových výrobků. 

V průběhu projektu je začleněn i nově přijatý zaměstnanec na pozici operátora výroby 

nového stroje. 
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5.2.6 Matice odpovědnosti 

V úzké souvislosti s tvorbou OBS je vytvořena matice odpovědnosti, která je propojením 

balíků práce definovaných v rámci WBS a přiřazením odpovědností členů projektového 

týmu za každý dílčí výstup. Pro tvorbu matice RAM byly použity typy odpovědností 

vycházející z modelu RASCI, jehož význam je vysvětlen v teoretických východiscích 

práce. Výsledná matice odpovědnosti je znázorněna v tab. 14. 

5.2.7 Harmonogram projektu 

Při tvorbě harmonogramu projektu je vycházeno z výstupů definovaných v rámci WBS, 

které slouží jako výchozí bod tvorby seznamu činností nutných pro dosažení cíle projektu. 

Činnosti jsou časově ohodnoceny za pomocí stochastické metody PERT, jelikož není 

známa jejich přesná doba trvání a je považována za náhodnou veličinu. Pro tyto účely je 

stanoven optimistický, modální a pesimistický odhad. Kromě jednotlivých činností jsou 

součástí harmonogramu i milníky, které představují klíčové události v projektu. Diagram 

milníků je znázorněn v tab. 13. 

Tab. 13: Diagram milníků (Zdroj: Vlastní zpracování dle 3) 

DIAGRAM MILNÍKŮ (Milestone Plan) 

Ozn. Milník Dokončení 

M1 Projekt zahájen 3. 5. 2018 

VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ 

M2 Požadavky na nový stroj zpracovány 16. 5. 2018 

M3 Dodavatel stroje zvolen 20. 6. 2018 

M5 Prostory nového pracoviště vytvořeny 5. 9. 2018 

M6 Stroj připraven k expedici 5. 9. 2018 

M7 Dodaný stroj připraven k výrobě produktů 21. 9. 2018 

ZAMĚSTNANEC 

M4 Nový zaměstnanec na pozici operátora výroby přijat 12. 9. 2018 

M8 Operátor výroby schopen plnohodnotně vykonávat práci 19. 9. 2018 

PRODUKTY 

M9 Produkty nové výrobkové řady vyrobeny 26. 9. 2018 

M10 Projekt ukončen 27. 9. 2018 
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Tab. 14: Matice odpovědnosti (Zdroj: Vlastní zpracování dle 4) 

MATICE ODPOVĚDNOSTI (Responsibility Assignment Matrix)  

 

                                                           Osoba 

Výstup / Balík práce 

Manažer 

projektu 

 

 

- jednatel 

Zástupce 

manažera 

projektu 

 

- společník 

Manažer pro 

 

- nákup 

- dodavatele 

- lidské zdroje 

Manažer pro 

 

- vývoj 

- TPV 

- výrobu 

 

Operátor 

výroby 

1. VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ      

1.1 Dodaný stroj připraven k výrobě produktů      

   1.1.1 Dodací list I  R   

   1.1.2 Protokol o instalaci a technické funkčnosti S I  R  

   1.1.3 Provozní a uživatelská dokumentace A I  R I 

   1.1.4 Formulář o převzetí stroje do trvalého provozu C I  R  

   1.1.5 Faktura přijatá I, A  R   

1.2 Stroj připravený k expedici      

   1.2.1 Záznam o připomínkovém řízení C R    

   1.2.2 Oznámení o plánované expedici A  R   

1.3 Prostory nového pracoviště připraveny      

   1.3.1 Návrh layoutu výrobní haly S, A I  R  

   1.3.2 Nové pracoviště po stavebních úpravách A I  R  

1.4 Dodavatel stroje zvolen      

   1.4.1 Přehled možných dodavatelů pro výrobu stroje I  R   

   1.4.2 Rozeslané poptávky A  R   

   1.4.3 Přijaté nabídky I  R   

   1.4.4 Srovnání obdržených nabídek a zvolený dodavatel S  R   

   1.4.5 Formulář upřesnění specifikací a podmínek zakázky C, A  R   

   1.4.6 Objednávka a kupní smlouva A  R   

1.5 Požadavky na stroj zpracovány      
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   1.5.1 Návrh nové technologie R C  I  

   1.5.2 Formulář specifikace technických parametrů stroje 

            (konstrukční řešení) 

R A  S  

2. ZAMĚSTNANEC      

2.1 Operátor výroby schopný plnohodnotně vykonávat práci      

   2.1.1 Zápis o vstupním školení BOZP   R  A 

   2.1.2 Zápis o školení obsluhy a údržby stroje   R S I 

2.2 Přijatý zaměstnanec na pozici operátora výroby      

   2.2.1 Inzerce pracovního místa A  R   

   2.2.2 Přijaté CV uchazečů I  R   

   2.2.3 Rozeslané pozvánky k přijímacímu pohovoru 

            uchazečům splňujícím kritéria 

C  R  I 

   2.2.4 Zápis o výsledku přijímacího pohovoru A  R   

   2.2.5 Rozeslané výsledky uchazečům výběrového řízení I  R  I 

   2.2.6 Formulář popisu pracovního místa, pracovní smlouva C, A  R  A 

3. PRODUKTY      

3.1 Produkty nové výrobkové řady vyrobeny      

   3.1.1 Návrh finálního výrobku R  C S  

   3.1.2 Výrobní dokumentace (konstrukční, technologická) C, A   R  

   3.1.3 Objednávka materiálu od externích subdodavatelů I  R I  

   3.1.4 Výrobní plán R  C S I 

   3.1.5 Dodací list, příjemka materiálu I  R I  

   3.1.6 Dokumentace pro výrobu 

            (výkresy, výrobní průvodky) 

I   R I 

   3.1.7 Seznam materiálu pro vychystání, výdejka I   R I 

   3.1.8 Záznam o dokončené výrobě ve výrobní průvodce I I  A R 
Typ odpovědnosti: R – realizuje, A – akceptuje, S – spolupracuje, C – konzultuje, I – je informován 
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Tab. 15: Časový harmonogram projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU 

Č. OZN. ČINNOST P bij mij aij μij MZ MK PZ PK ČR 

1 M1 PROJEKT ZAHÁJEN - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 A Návrh nové technologie 1 8 5 4 5 0 5 0 5 0 

3 B Specifikace technických parametrů stroje (konstrukční řešení) 2 4 3 2 3 5 8 5 8 0 

4 M2 POŽADAVKY NA NOVÝ STROJ ZPRACOVÁNY 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 C Zpracování soupisu možných dodavatelů pro výrobu stroje 4 4 3 2 3 8 11 8 11 0 

6 D Vytvoření poptávky a rozeslání jednotlivým firmám 5 2 1 1 1 11 12 11 12 0 

7 E Přijetí nabídek 6 15 10 8 11 12 23 12 23 0 

8 F Komparace obdržených nabídek a výběr dodavatele 7 3 2 1 2 23 25 23 25 0 

9 G Upřesnění specifikací a dojednání podmínek zakázky 8 6 4 3 4 25 29 25 29 0 

10 H Odeslání objednávky 9 2 1 1 1 29 30 29 30 0 

11 I Uzavření kupní smlouvy 10 5 3 2 3 30 33 30 33 0 

12 M3 DODAVATEL STROJE ZVOLEN 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 J Inzerce pracovního místa 8 5 3 2 3 25 28 54 57 29 

14 K Příjem CV 13 25 20 15 20 28 48 57 77 29 

15 L Vyřazení zájemců nesplňující kritéria a oslovení uchazečů 14 7 5 3 5 48 53 77 82 29 

16 M Přijímací pohovor a představení místa výkonu práce 15 8 5 4 5 53 58 82 87 29 

17 N 
Zvolení konkrétního uchazeče a informování všech o výsledku 

výběrového řízení 
16 3 2 1 2 58 60 87 89 29 

18 O Podpis smlouvy, vznik pracovněprávního vztahu 17 3 2 1 2 60 91 89 91 29 

19 M4 
NOVÝ ZAMĚSTNANEC NA POZICI OPERÁTORA VÝROBY 

PŘIJAT 
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 P Návrh změny layoutu výrobní haly 11 5 3 2 3 33 36 76 79 43 

21 Q Stavební úpravy a příprava nového pracoviště 20 10 7 5 7 36 43 79 86 43 

22 M5 PROSTORY NOVÉHO PRACOVIŠTĚ VYTVOŘENY 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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23 R Výroba stroje v požadovaném termínu 11 45 40 35 40 33 73 33 73 0 

24 S Předpřejímka před expedicí 23 4 3 2 3 73 76 73 76 0 

25 T Zapracování připomínek 24 13 10 7 10 76 86 76 86 0 

26 M6 STROJ PŘIPRAVEN K EXPEDICI 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 U Dodání stroje 22, 26 3 2 1 2 86 88 86 88 0 

28 V Instalace a ověření technické funkčnosti 27 3 2 1 2 88 90 88 90 0 

29 W Předání provozní a uživatelské dokumentace 28 1 1 1 1 90 91 90 91 0 

30 X Přejímka a převzetí do trvalého provozu 34 3 2 1 2 96 98 96 98 0 

31 Y Kontrola a platba faktury přijaté 30 2 1 1 1 98 99 101 102 3 

32 Z Zavedení do účetnictví 31 2 1 1 1 99 100 102 103 3 

33 M7 DODANÝ STROJ PŘIPRAVEN K VÝROBĚ PRODUKTŮ 30 0 0 0 0 0 0 0   0 

34 Z1 Školení obsluhy a údržby stroje 18, 29 7 5 4 5 91 96 91 96 0 

35 M8 
OPERÁTOR VÝROBY SCHOPEN PLNOHODNOTNĚ VYKONÁVAT 

PRÁCI 
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

36 Z2 Zpracování návrhu finálního výrobku 11 10 7 5 7 33 40 66 73 33 

37 Z3 Zpracování technické dokumentace (konstrukční, technologické) 36 15 12 10 12 40 52 73 85 33 

38 Z4 Objednání materiálu od externích subdodavatelů 37 10 7 5 7 52 59 85 92 33 

39 Z5 Zaplánování do výroby 37 3 2 1 2 52 54 93 95 41 

40 Z6 Příjem, kontrola a zaskladnění materiálu 38 5 3 1 3 59 62 92 95 33 

41 Z7 Předání dokumentace 39, 40 2 1 1 1 62 63 95 96 33 

42 Z8 Vychystání materiálu 41 3 2 1 2 63 65 96 98 33 

43 Z9 Příprava a výroba finálních produktů 30, 42 5 3 2 3 98 101 98 101 0 

44 M9 PRODUKTY NOVÉ VÝROBKOVÉ ŘADY VYROBENY 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 Z10 Kontrola a balení produktů 44 3 2 1 2 101 103 101 103 0 

46 M10 PROJEKT UKONČEN 35, 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

vysvětlení zkratek: 

A-Z10 – označení činností; M1-M10 – označení milníků; P – předchůdce činnosti; ČR – časová rezerva; bij – pesimistický odhad trvání činnosti [dny], 

mij – nejpravděpodobnější odhad trvání činnosti (modální) [dny], aij – optimistický odhad trvání činnosti [dny], μij – očekávaná doba trvání činnosti [dny]; 

MZ – nejdříve možný začátek činnosti, MK – nejdříve možný konec činnosti, PZ – nejpozději přípustný začátek činnosti, PK – nejpozději přípustný konec činnosti 
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Obr. 17: Diagram PERT (Zdroj: Vlastní zpracování dle 22) 
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Po stanovení návazností dílčích činností a přiřazení pesimistického, modálního a 

optimistického odhadu trvání činnosti je vypočtena očekávaná doba trvání činnosti jako 

střední hodnota dle vzorce: 

 

kde:  aij – optimistický odhad trvání činnosti, 

mij – nejpravděpodobnější (modální) odhad trvání činnosti, 

bij – pesimistický odhad trvání činnosti (18). 

Po provedení časové analýzy činností je přistoupeno ke stanovení: 

• MZ – nejdříve možný začátek činnosti 

(činnost nemůže začít, než skončí všechny činností jí předcházející), 

• MK – nejdříve možný konec činnosti 

(součet nejdříve možného začátku a doby trvání činnosti), 

• PZ – nejpozději přípustný začátek činnosti 

(rozdíl nejpozději přípustného konce a doby trvání činnosti), 

• PK – nejpozději přípustný konec činnosti 

(kdy nejpozději musí činnost skončit, aby nedošlo k prodlení navazujících činností). 

 

Tyto časové charakteristiky byly určeny výpočtem v souslednosti MZ, MK, PZ, PK. Pro 

stanovení kritických činností projektu byla vypočtena celková časová rezerva jako rozdíl 

mezi nejpozději přípustným koncem, nejdříve možným začátkem a dobou trvání činnosti. 

Činnosti s nulovou časovou rezervou pak utváří kritickou cestu projektu, tedy nejkratší 

možnou dobu realizace projektu. Ta je v tab. 15 znázorněna modrou barvou a je 

posloupností činností: 

A – B – C – D – E – F – G – H – I – R – S – T – U – V – W – Z1 – X – Z9 – Z10, její 

délka trvání je 103 dní. Pro přepočet byla uvažována 8 hodinová pracovní doba. Jakékoliv 

zdržení činnosti ležící na kritické cestě znamená prodloužení termínu dokončení projektu. 

Pro stanovení nejpozději přípustného začátku projektu je třeba uvažovat kalendářní rok 

vyjma státních svátků a dnů pracovního klidu. Pro včasné dokončení projektu 

, 
ijijij

ij
6

4 bma 
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k poslednímu pracovnímu dni měsíce září, tedy 27. 9. 2018 je třeba projekt zahájit 

nejpozději 3. 5. 2018.  

5.2.8 Pravděpodobnostní analýza časového plánu projektu 

Vzhledem k tomu, že metoda PERT je metodou stochastickou a bylo počítáno se střední 

hodnotou odhadu dob trvání činností, je v následující části provedena analýza 

pravděpodobnosti dodržení plánovaného harmonogramu. V rámci této analýzy je 

zpracován test pravděpodobnosti dokončení projektu v různých časových blocích, 

kterými jsou kalendářní týdny, resp. vždy poslední den pracovního kalendářního týdne. 

Počet dní Tp udává počet dní, které uplynuly od zahájení projektu, tedy od 3. 5. 2018. Do 

tab. 16 byl záměrně vložen den 2. 10. 2018, který předchází dni předání hotových výrobků 

smluvnímu odběrateli, kdy budou vyjádřeny připomínky a sjednány požadavky pro 

nadcházející zakázky.  

Tab. 16: Pravděpodobnostní analýza dodržení termínů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

DOKONČENÍ 

PROJEKTU 
Počet dní (Tp) Hodnota F(u)* Pravděpodobnost [%] 

září 

37. týden 95 -3,2195 0,07 

38. týden 100 -1,3972 8,23 

39. týden 104 0,0607 52,39 

říjen 

2. 10. 2018 106 0,7897 78,23 

40. týden 109 1,8831 96,99 

41. týden 114 3,7055 99,99 
* F(u) – distribuční funkce normované náhodné veličiny u 

Pravděpodobnost splnění projektu v čase, který nepřekročí plán dokončení projektu Tp, 

je rovna hodnotě distribuční funkce normálního rozdělení v bodě (
𝑇𝑝 − 𝑇

𝜎𝑇
). Pro výpočet 

odhadu pravděpodobnosti o dokončení projektu je vycházeno ze vztahu: 

𝑃(𝑇 ≤ 𝑇𝑝) = 𝐹 (
𝑇𝑝  −  𝑇

𝜎𝑇

), 
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kde:  𝑇𝑝 = plánovaný termín ukončení, 

𝑇 = očekávaný termín ukončení (kritická cesta projektu), 

𝜎𝑇 = směrodatná odchylka očekávané délky trvání projektu (19). 

Pro výpočet směrodatné odchylky délky trvání projektu je nejprve stanoven rozptyl dob 

trvání činností na kritické cestě dle vztahu: 

𝜎𝑖𝑗
2 =

(𝑏𝑖𝑗 − 𝑎𝑖𝑗)2

36
, 

kde: 𝑏𝑖𝑗 = pesimistický odhad trvání činnosti, 

𝑎𝑖𝑗 = optimistický odhad trvání činnosti (18). 

Směrodatná odchylka očekávané délky trvání projektu je poté stanovena jako odmocnina 

součtu rozptylů dob trvání kritických činností.  

Dle zmíněného postupu je vypočtena hodnota F(u) a v tabulkách pro distribuční funkci 

normovaného normálního rozdělení vyhledána odpovídající hodnota pravděpodobnosti, 

která je v posledním sloupci tab. 16 vyjádřena procentuálně.  

5.2.9 Harmonogram projektu prostřednictvím nástroje Microsoft 

Project 

Za pomoci SW podpory programu Microsoft Project je vytvořen plán projektu zahrnující 

veškeré výše zmíněné údaje a požadavky na projekt. Samotný projekt je koncipován tak, 

že je hledán jeho nejpozději přípustný začátek při dodržení plánovaného termínu 

ukončení. Tento nástroj je využit nejen pro ověření správnosti vytvořeného 

harmonogramu metodou PERT, ale také jako podpora samotného projektu, jeho řízení a 

sledování průběhu prací na projektu ve fázi realizace. Na obr. 18 je uveden seznam 

činností včetně jejich délky trvání a důležitých termínů zahájení a dokončení. V pravé 

části je znázorněn Ganttův diagram, který zobrazuje souslednost samotných činností. 

Modře jsou znázorněny činnosti utvářející kritickou cestu projektu, symbol ♦ udává 

kontrolní bod projektu v podobě milníku.
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Obr. 18: Ganttův diagram (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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5.2.10 Shrnutí časového plánu projektu 

Pro časové ohodnocení činností nutných k dosažení cíle projektu je využita stochastická 

metoda PERT, a to z důvodu odhadu dob trvání činností. Veškerá časová data jsou 

zpracována expertním odhadem v součinnosti s jednatelem společnosti a je vycházeno 

jak z osobních zkušeností, tak z údajů ze změn realizovaných společností v minulosti. 

Stochastický model s β-rozdělením pravděpodobnosti je převeden na model 

deterministický prostřednictvím vztahu střední hodnoty, rozptylu a směrodatné odchylky. 

Střední hodnota dob trvání činností je pak výchozím parametrem pro sestavení diagramu 

PERT i harmonogramu v softwaru Microsoft Project. Na základě obou použitých metod 

je zjištěna nejkratší možná délka trvání projektu spolu s činnostmi ležícími na kritické 

cestě v délce 103 dní s nejpozději přípustným začátkem projektu dne 3. 5. 2018 tak, aby 

byl dodržen konec projektu ke dni 27. 9. 2018. Vzhledem k tomu, že je úspěšnost projektu 

podmíněna včasným předáním hotových výrobků dne 2. 10. 2018 a dle 

pravděpodobnostní analýzy časového plánu projektu je k tomuto datu pravděpodobnost 

dokončení projektu rovna 78,23 %, je doporučeno zahájit samotné práce na projektu 

s časovým předstihem dle konečného rozhodnutí majitele společnosti. Pro kontrolu 

plnění časového plánu lze využít samotný projekt v elektronické verzi. Je důležité dbát 

na dosahování klíčových výstupů a vytvářet pravidelné reporty dle frekvence sledování 

v rámci vytvořených milníků projektu.  

5.2.11 Analýza rizik 

Posledním krokem plánovací fáze projektové části je provedení analýzy rizik se 

zaměřením na předvídatelná a ovlivnitelná rizika. Součástí této analýzy je identifikace 

rizik, jejich ohodnocení a navržení opatření k jejich eliminaci či snížení na přijatelnou 

úroveň. 

Identifikace rizik 

Jsou definována všechna rizika, která jsou relevantní vůči cílům projektu a mohou ohrozit 

jeho úspěšnou realizaci ať už z hlediska splnění cílů, dodržení časového harmonogramu 

nebo dílčích činností. Pro výčet veškerých rizik jsou využity informace získané 

provedenými analýzami a vlastní úvahou při vytváření projektu, jsou registrována 

následující hlavní rizika: 



  

82 

 

• R1 – nedostatek specialistů inovačních příležitostí. 

Samotný začátek projektu může být doprovázen časovým nesouladem s plánem 

projektu, a to z důvodu časové vytíženosti jednatele, který je zodpovědný za inovační 

politiku společnosti i samotné vytváření návrhů. 

• R2 – nezájem potenciálních uchazečů o pracovní pozici. 

Nedílnou součástí projektu je nábor nového zaměstnance na pozici operátora výroby. 

Dle údajů v analytické části práce je hodnota v libereckém kraji 1,37 uchazečů na 1 

pracovní místo, pravděpodobnost nalezení zaměstnance tedy není nízká, ale i přesto 

je tento aspekt považován za riziko, které je třeba snížit. 

• R3 – zpoždění výroby stroje ze strany dodavatele, resp. jeho subdodavatelů. 

Výroba stroje je dle časového harmonogramu činností na kritické cestě projektu, jejíž 

pozdní realizace má přímý dopad na včasné dokončení projektu. Jedná se o riziko 

externí, které nelze přímo eliminovat či odstranit příčiny vzniku dodavatelského 

rizika. 

• R4 – nedodržení specifikací kladených na výrobu stroje. 

V rámci předpřejímky je provedena předběžná kontrola splnění požadovaných 

parametrů, kdy mohou být zjištěny určité vady či nesoulad se zadanými požadavky, 

které je dodavatel v rámci sjednané lhůty povinen odstranit. Toto riziko je nutné 

uvažovat, a to z důvodu charakteru předpřejímky jako kritické činnosti projektu. 

• R5 – nesoulad dodávky materiálu. 

Rizikem je i nesoulad dodávky materiálu ze strany dodavatele, který může mít 

charakter množstevní nebo časový. V obou případech se nejedná o riziko kritické, a 

to z důvodu celkové časové rezervy činnosti v délce 33 dní, nicméně je třeba počítat 

s tím, že by tato situace mohla nastat.  

• R6 – poškození dodaného materiálu. 

K poškození materiálu může dojít při přepravě, přejímce, v průběhu skladování či 

výroby. S ohledem na vysokou křehkost skla je zapotřebí učinit preventivní opatření, 

která minimalizují vznik rizika.  

• R7 – krádež nápadu ze strany konkurence. 

Navržený projekt má své ukončení, nicméně zavedená technologie bude využívána i 

po dosažení cíle projektu. Riziko krádeže nápadu ve vysoce konkurenčním prostředí 

je vysoké a je nutné mu věnovat pozornost v průběhu všech projektových fází. 
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Ohodnocení rizik 

Pro ohodnocení rizik je využita skórovací metoda. Principiálně je sestavena matice 

pravděpodobnosti a dopadu, ze které je vyjádřena hodnota daného rizika. Pro ohodnocení 

pravděpodobnosti výskytu rizikového faktoru a jeho dopadu je použita desetibodová 

stupnice, jejíž hodnoty jsou stanoveny delfskou metodou expertního odhadu. Tab. 17 

znázorňuje kvantifikaci rizik dle stanovených kritérií.  

Tab. 17: Kvantifikace rizik (Zdroj: Vlastní zpracování dle 4) 

OZN. 
PRAVDĚPODOBNOST 

VÝSKYTU RIZIKA 

(1–10) 

DOPAD 

NA PROJEKT 

(1–10) 

HODNOTA 

RIZIKA 

(1–100) 

R1 4 8 

časová prodleva projektu; 

 

dodatečné výdaje vynaložené 

na nového zaměstnance podpory 

výzkumu a vývoje 

32 

R2 5 9 

neschopnost realizovat výstup 

projektu z důvodu absence 

operátora výroby; 

 

zvýšení kapacitní vytíženosti 

pracovníků a tlak na výkon 

z důvodu dočasné reorganizace 

45 

R3 5 8 

zamezení provedení přímo 

navazujících činností a zpoždění 

konečného termínu realizace 

projektu 

40 

R4 3 7 

časový posun projektu z důvodu 

zapracování připomínek ze strany 

dodavatele; 

 

dodatečné náklady na dopravu a 

časová ztráta spojená s nutností 

realizace opakované předpřejímky 

21 

R5 3 5 

časová prodleva další činnosti 

z důvodu opožděné či opakované 

dodávky 

15 
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R6 5 6 

bez dopadu na projekt do úrovně 

využití časové rezervy činnosti; 

 

v případě defektu nutnost 

opakované dodávky s vlivem na 

růst nákladů (pokud je chyba na 

vlastní straně) 

30 

R7 6 10 

ohrožení úspěchu celého projektu; 

 

tlak na snížení ceny a ztráta 

konkurenční výhody 

60 

* OZN. – označení rizikového faktoru 

Do celkového odhadu dopadu výskytu rizikového faktoru jsou zohledněny všechny 

scénáře. Dalším krokem je kvantifikace dopadu na projekt a následné vyjádření hodnoty 

rizika jako součinu pravděpodobnosti a dopadu, výše ohodnocení je v rozmezí 1 – 100. 

V rámci ohodnocení rizik jsou vytvořeny hranice rizik následujícím způsobem: 

• 0 až 19      akceptovatelné riziko – nutnost monitorování, 

• 20 až 39   nežádoucí riziko – potřeba vytvořit opatření ke snížení rizika, 

• 40 až 59   významné riziko – větší urgentnost implementovat opatření, 

• 60 a více  nepřijatelné riziko – vyžaduje urychlené provedení opatření, vážné 

ohrožení projektu, provést nové hodnocení rizik. 

Mapa rizik 

Veškerá identifikovaná rizika jsou zaznamenána v mapě rizik, která je reprezentována 

dvojrozměrnou maticí. Pro vymezení hranic rizik jsou použity intervaly hodnot rizik 

definované výše, barevná významnost zůstává zachována. Rizikové faktory jsou v mapě 

rozmístěny a zvýrazněny dle přiřazených hodnot rizik v rámci provedené kvantifikace 

v tab. 18. 
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Tab. 18: Mapa rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

DOPAD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
P

R
A

V
D

Ě
P

O
D

O
B

N
O

S
T

 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

Opatření ke snížení rizik 

Na základě ohodnocení jednotlivých rizik a zaznamenání v mapě rizik jsou zpracována 

opatření k jejich snížení, tab. 19. Prioritou je bojovat proti rizikům nepřijatelným a 

významným, zacíleno bude ale na veškerá rizika projekt ovlivňující, tedy i rizika 

nežádoucí a akceptovatelná. 

Tab. 19: Opatření ke snížení rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

OZN. OPATŘENÍ PST D NHR 

R1 

delegování pravomoci a odpovědnosti méně 

důležitých záležitostí na společníka (zástupce 

manažera projektu); 

nábor zaměstnance podpory výzkumu a vývoje pro 

inicializační fázi projektu 

2 8 16 

R2 

důraz na motivační systém (mzda, benefity, 

kariérní růst) 

reorganizace pracovníků pro dočasné vyčlenění 

zaměstnance pro obsluhu stroje 

3 7 21 

R3 
zahrnutí penalizace z prodlení dodávky stroje do 

smlouvy s dodavatelem 
4 7 28 

R4 
důkladná specifikace veškerých detailů parametrů 

požadovaného produktu již před zahájením výroby 

v rámci smlouvy s dodavatelem 

1 7 7 
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R5 

požadavek na dodávku s dostatečným časovým 

předstihem dle předchozích zkušeností s ohledem 

na spolehlivost ze strany dodavatele (s možností 

sankcí při neplnění termínů); 

 

úvahy do budoucna o zřízení konsignačního skladu 

ke zvýšení plynulosti zásobování 

2 4 8 

R6 

důraz na opatrnost při manipulaci s materiálem ve 

všech fázích výroby a skladování, řádná fixace 

produktů v kartonových krabicích využívaných 

zejména pro přepravu 

2 6 12 

R7 

uzavření smluv o mlčenlivosti se všemi 

zainteresovanými stranami do okamžiku uvedení 

nových produktů na trh a utajení interních 

informací mezi členy projektového týmu 

5 7 35 

* PST – pravděpodobnost výskytu rizikového faktoru; D – dopad; NHR – nová hodnota rizika 

Pro vytvořená opatření byla znovu kvantifikována rizika ve smyslu pravděpodobnosti 

výskytu, dopadu a vyjádření nové hodnoty rizika. Díky navrženým opatřením lze zmírnit 

možná rizika na úroveň akceptovatelnou, která i přesto vyžaduje neustálé monitorování a 

přezkoumávání. U externích rizik nelze úplně eliminovat pravděpodobnost a dopad na 

takovou úroveň, aby se z nich stala rizika akceptovatelná, nicméně došlo k návrhu 

opatření, která jsou v silách a kompetencích společnosti. Pro znázornění změny v oblasti 

zmírnění rizik vlivem navržených opatření je vytvořen paprskový graf 8. 

              

Graf 8: Hodnota rizik před a po zavedení opatření k eliminaci rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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6 ZHODNOCENÍ NÁVRHU 

Konečné zhodnocení předloženého návrhu je rozděleno do dvou částí, a to na ekonomické 

zhodnocení investičního projektu pomocí kritérií dynamických metod hodnocení investic 

a na podmínky realizace a přínosy návrhu. Vyjádření konkrétních položek nákladů je 

podloženo vzájemnou komunikací s jednatelem společnosti, dodavatelem výrobního 

zařízení a údaji v IS společnosti. Jedná se tedy pouze o předběžné zhodnocení, nicméně 

skutečné hodnoty jsou očekávány s minimální odchylkou od plánovaných. 

6.1 Ekonomické zhodnocení investice 

Ještě před zahájením je třeba definovat projekt z hlediska finančních kritérií pro 

posouzení efektivnosti investice. V tomto ohledu je ekonomickým zhodnocením myšleno 

zhodnocení výsledného zavedení stroje do provozu a nákladů s tím spojených v průběhu 

výrobního cyklu. Ve finančním vyjádření není uvažována mzda členů projektového týmu, 

a to z důvodu utajení. Ve své podstatě je toto zhodnocení zaměřeno na výstupy, které 

s sebou projekt nese, ty byly definovány jako funkční výrobní zařízení, operátor výroby 

schopný plnohodnotně vykonávat práci a hotové produkty nové výrobkové řady. Veškeré 

činnosti s projektem spojené jsou realizovány v rámci standardní pracovní doby, pro 

kterou mají všichni pracovníci již stanovené platové ohodnocení, nedochází tedy 

k žádným dodatečným nákladům s projektem souvisejícím a nejedná se o faktor přímo 

ovlivňující rozhodnutí o efektivnosti investice. 

Na základě provedené předběžné analýzy možných dodavatelů stroje byla poskytnuta 

nejvýhodnější nabídka dodavatelem působícím ve Slovenské republice. Pořizovací cena 

stroje, PC spolu s řídicím SW pro přenos dat a zaškolení po instalaci je vyčíslena na 

14 300 €, což v přepočtu kurzu eura vůči české koruně ke dni 18. 4. 2018 

(25,300 EUR/CZK) vychází na 361 790 Kč. Navíc je účtována doprava stroje kurýrní 

službou v hodnotě 14 400 Kč. 

6.1.1 Provozní náklady 

Provozní náklady projektu zahrnují tři položky, které se promítají do celkového 

výrobního procesu. Mezi náklady jsou uvažovány ceny za spotřební materiál (náhradní 
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díly), mzda operátora výroby a provozní energie. Přímý materiál vstupující do výroby 

není do kalkulace zapojen, a to z důvodu postavení společnosti jako kooperujícího 

podniku zprostředkovávajícího v rámci této zakázky službu. Produkty s přidanou 

hodnotou jsou po dokončení výrobního procesu navráceny zpět původnímu dodavateli, 

který zajistí přepravu do zahraničí. 

Měsíční provozní náklady jsou vyjádřeny paušálně: 

• spotřební materiál (náhradní díly) – 5 000 Kč, 

• mzda operátora výroby – 20 000 Kč, 

• povinné odvody za zaměstnance (sociální a zdravotní pojištění) – 6 800 Kč, 

• energie – 1 650 Kč.  

Ve spotřebě elektrické a tepelné energie je zapotřebí uvažovat několik faktorů, které se 

podílí na celkovém odběru. Proto jsou ceny uváděny v měsíčních intervalech a odhad je 

brán jako paušální tarif. 

• Spotřeba elektrické energie pro chod stroje je odhadována na 700 Kč/měsíc. 

V tomto tarifu je uvažován osmihodinový denní provoz stroje, stolního počítače, 

čerpadla na chladící medium a motorů pro pohon diatělísek. 

• Světlo je zajištěno 6 zářivkami o výkonu 80 W. Měsíční paušál je stanoven na 450 

Kč/měsíc.  

• Měsíční zálohy na topení plynem jsou stanoveny na 500 Kč/měsíc. 

Celkové měsíční provozní náklady dosahují výše 33 450 Kč. Celkové náklady v prvním 

měsíci investice pak činí 409 640 Kč. 

Pro účely dalších výpočtů je třeba jednotlivé položky provozních nákladů vyjádřit 

v Kč/min. Součástí celkových provozních nákladů je i odpis zařízení, způsob odpisování 

je stanoven na lineární po dobu 5 let a je zahrnut do výpočtu při zjišťování provozního 

výsledku hospodaření. Je uvažováno 21,5 pracovních dní v měsíci a 8 hodinová pracovní 

doba. 
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Tab. 20 Provozní náklady (Zdroj: Vlastní zpracování dle 2) 

Produkty nové výrobkové řady se liší délkou výrobního cyklu, a to z důvodu rozdílné 

gravírované plochy. Do srovnání je zahrnuto 8 druhů produktů, o které je největší zájem 

na zahraničních trzích, ty jsou zobrazeny na obr. 19. Produkty jsou seřazeny 

chronologicky dle typu, kterému je přiřazeno konkrétní číselné označení pro přehlednost, 

počínaje tab. 21 a tab. 23 konče. 

 

Obr. 19: Produktová řada před provedením gravírovacího procesu (Zdroj: Vlastní fotografie) 

Pro účely dalších výpočtů je uvažováno gravírování dekoru se střední dobou výrobního 

cyklu v porovnání s ostatními vzory, které lze aplikovat, vybraný dekor je znázorněn na 

obr 20. 

 

Obr. 20: Dekor pro gravírování (Zdroj: 1) 

6.1.2 Provozní výnosy 

Součástí provozních výnosů jsou tržby za vlastní výkony. Prodejní cena výrobků se odvíjí 

od délky výrobního cyklu gravírovacího procesu, ta je stanovena jako 1 Kč/min 

výrobního cyklu. Výrobní dávka je rovna 10 ks a je dána maximálním počtem nosných 

kotoučů, na kterých lze najednou provádět výrobní operaci. Do celkové pracnosti 

výrobku je zahrnut čas jednotkový i dávkový (čas na přípravu a seřízení stroje, čas obecně 

PROVOZNÍ NÁKLADY VÝROBNÍHO PROCESU 

Materiální náklady (náhradní díly) 0,48 Kč/min 

Osobní náklady (operátor výroby) 2,60 Kč/min 

Energie 0,16 Kč/min 

CELKLEM 3,24 Kč/min 
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nutných přestávek). Vzhledem k výrobě produktů s rozdílnou pracností výrobní operace 

je výpočet provozních výnosů konkrétních výrobků znázorněn pomocí tab. 21. 

Tab. 21: Vyjádření provozních výnosů za výrobní operaci (Zdroj: Vlastní zpracování dle 2) 

Č. 
TYP 

PRODUKTU 

PRACNOST VÝROBKU 

[min/10 ks] 

VÝNOS / VÝROBNÍ OPERACI 

[Kč/10 ks] 

1 Džbán 30 300 

2 Nástolec 48 480 

3 Šálek 21 210 

4 Sklenice na víno 24 240 

5 Odlivka na vodu 26 260 

6 Svícen 45 450 

7 Váza 40 400 

8 Karafa 28 280 

6.1.3 Provozní výsledek hospodaření 

Pro zjištění provozního výsledku hospodaření je nutné od provozních výnosů odečíst 

provozní náklady. Náklady na výrobní operaci o výrobní dávce 10 ks jsou vyjádřeny jako 

součin provozních nákladů výrobního procesu za min a pracností operace v minutách.  

Tab. 22: Vyjádření zisku za výrobní operaci (Zdroj: Vlastní zpracování dle 2) 

Č. TYP PRODUKTU 
VÝNOSY / VO 

[Kč/10 ks] 

NÁKLADY / VO 

[Kč/10 ks] 

ZISK / VO 

[Kč/10 ks] 

1 Džbán 300 97,20 202,80 

2 Nástolec 480 155,52 324,48 

3 Šálek 210 68,04 141,96 

4 Sklenice na víno 240 77,76 162,24 

5 Odlivka na vodu 260 84,24 175,76 

6 Svícen 450 145,80 304,20 

7 Váza 400 129,60 270,40 

8 Karafa 280 90,72 189,28 

* VO – výrobní operace 

Dále je třeba stanovit denní kapacitu pracoviště, tedy schopnost vyrobit určitý počet kusů 

za pracovní dobu. Pro výpočet je stanoven denní využitelný (efektivní) časový fond 

výrobního zařízení 7 h, který zahrnuje počet hodin jedné směny a koeficient (součinitel) 

nevyhnutelných prostojů (ztrát). Denní kapacita pracoviště je vypočtena jako podíl 



  

91 

 

plánovaného fondu času v min a pracnosti výrobku v min/ks, v tab. 23 je výsledná 

hodnota vynásobena výrobní dávkou pro zjištění skutečného počtu ks. 

Pro výpočet zisku za měsíc při maximálním využití denní kapacity pracoviště je nejprve 

stanoven zisk za výrobu 1 ks konkrétního typu výrobku, a to prostřednictvím údajů 

z předchozí tab. 22. Výsledná hodnota je vynásobena denní kapacitou pracoviště a 

počtem pracovních dní v měsíci (21,5), viz tab. 23. 

Tab. 23: Vyjádření zisku za měsíc (Zdroj: Vlastní zpracování dle 2) 

Č. TYP VÝROBKU 
DENNÍ KAPACITA 

PRACOVIŠTĚ [ks/den] 
ZISK [Kč/ks] 

ZISK 

[Kč/měsíc] 

1 Džbán 140 20,28 61 042,80 

2 Nástolec 87 32,45 60 693,98 

3 Šálek 200 14,20 61 042,80 

4 Sklenice na víno 175 16,22 61 042,80 

5 Odlivka na vodu 161 17,58 60 839,32 

6 Svícen 93 30,42 60 824,79 

7 Váza 105 27,04 61 042,80 

8 Karafa 150 18,93 61 042,80 

PRŮMĚRNÁ HODNOTA ZISKU [Kč/měsíc] 60 946,51 

Z výsledné tabulky je patrné, že celkový zisk za měsíc je u jednotlivých typů výrobků 

velice podobný. To je způsobeno jednotnou sazbou za gravírovací proces. Z tohoto 

důvodu je v následujících výpočtech uvažována průměrná hodnota měsíčního zisku, která 

nepřesahuje ± 0,5 % hodnoty rozdílu z každé částky. 

Výpočet provozního výsledku hospodaření je vázán na výše uvedená vyjádření 

provozních výnosů a nákladů, ke kterým je nutné připočíst odpisy dlouhodobého 

hmotného majetku (výrobní zařízení). Gravírovací stroj je zařazen do 2. odpisové 

skupiny, pro kterou je doba odepisování 5 let, jak bylo zmíněno, způsob odepisování je 

lineární. Vstupní cena majetku činí 361 790 Kč, odpis výrobního zařízení v jednotlivých 

letech znázorňuje tab. 24. 
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Tab. 24: Odpisy výrobního zařízení (Zdroj: Vlastní zpracování dle 2) 

ROK ROČNÍ ODPISOVÁ 

SAZBA [%] 

ROČNÍ 

ODPIS [Kč] 

ZŮSTATKOVÁ 

CENA [Kč] 

2018 11 39 797 321 994 

2019 22,25 80 499 241 495 

2020 22,25 80 499 160 996 

2021 22,25 80 499 80 497 

2022 22,25 80 497 0 

Provozní výsledek hospodaření odpovídá hodnotě součinu průměrného denního zisku a 

počtu pracovních dní od uvedení stroje do provozu (21. 9. 2018) do konce kalendářního 

roku, od kterého je odečten roční odpis. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tab. 25. 

Tab. 25: Provozní výsledek hospodaření (Zdroj: Vlastní zpracování dle 2) 

ROK 

POČET 

PRACOVNÍCH 

DNŮ V ROCE 

PRŮMĚRNÁ 

HODNOTA ZISKU 

[Kč/den] 

ODPIS 

[Kč] 

PROVOZNÍ VÝSLEDEK 

HOSPODAŘENÍ 

[Kč] 

2018 67 2834,72 39 797 150 129,33 

2019 251 2834,72 80 499 631 016,07 

2020 251 2834,72 80 499 631 016,07 

2021 252 2834,72 80 499 633 850,79 

2022 252 2834,72 80 497 633 852,44 

CELKEM 2 679 864,05 

6.1.4 Cash flow z provozní činnosti 

Pro výpočet návratnosti investice je potřeba vyjádřit cash flow z provozní činnosti jako 

rozdíl příjmů a výdajů, tab. 26. To odpovídá hodnotě čistého provozního výsledku 

hospodaření po zdanění, k němuž jsou přičteny odpisy, které jako nákladová položka 

snižují zisk, ale nepředstavují výdaj. 

Tab. 26: Cash flow z provozní činnosti (Zdroj: Vlastní zpracování dle 2) 

ROK 

PROVOZNÍ 

VH 

[Kč] 

DAŇ 

ABSOLUTNÍ VÝŠE 

[Kč] 

ČISTÝ 

PROVOZNÍ VH 

[Kč] 

 

ODPIS 

[Kč] 

PROVOZNÍ 

CASH FLOW 

[Kč] 

2018 150 129,33 28 524,57 121 604,76 39 797 161 401,76 

2019 631 016,07 119 893,05 511 123,02 80 499 591 622,02 

2020 631 016,07 119 893,05 511 123,02 80 499 591 622,02 

2021 633 850,79 120 431,65 513 419,14 80 499 593 918,14 

2022 633 852,44 120 431,96 513 420,48 80 497 593 917,48 
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Pro hodnocení jsou použity dynamické metody hodnocení efektivnosti investičního 

projektu, a to čistá současná hodnota, index rentability a diskontovaná doba návratnosti. 

6.1.5 Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota (Net Present Value) je rozdílem současné hodnoty budoucích 

příjmů projektu a současné hodnoty výdajů. Pro výpočet je využit čistý peněžní tok 

(provozní cash flow) projektu během celé doby životnosti diskontovaný diskontní sazbou, 

která odpovídá požadované výnosnosti vlastního kapitálu (10 % - stanoveno expertním 

odhadem majitele společnosti dle zkušeností s jinými projekty). Vztah je vyjádřen jako: 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑖)𝑛
− 𝐼𝑁,

𝑛

𝑡=1

 

kde:  

CFt – příjmy z investice v jednotlivých letech, 

n – doba životnosti investice, 

i – diskontní míra investičního projektu, 

IN – kapitálové výdaje investice (20). 

𝑁𝑃𝑉 =
161 401,76

(1 + 0,1)1
+

591 622,02

(1 + 0,1)2
+

591 622,02

(1 + 0,1)3
+

593 918,14

(1 + 0,1)4
+

593 917,48

(1 + 0,1)5
− 361 790  

𝑁𝑃𝑉 = 1 492 807,18 𝐾č 

Čistá současná hodnota je kladná, čímž je splněna podmínka k realizaci projektu. Koupě 

výrobního zařízení přispěje ke zvýšení tržní hodnoty podniku při dosažení požadované 

míry výnosu. 

6.1.6 Index rentability 

Jako doplňková metoda k čisté současné hodnotě při hodnocení investice je využit index 

rentability (Profitability Index), který vyjadřuje současnou hodnotu peněžních toků 

z projektu k počátečnímu kapitálovému výdaji dle vztahu: 

𝑃𝐼 =
∑

𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑖)𝑛
𝑛
𝑡=1

𝐼𝑁
 (20). 
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Současná hodnota budoucích peněžních příjmů je rovna 1 854 597,18 Kč a kapitálovým 

výdajem je investice ve výši 361 790 Kč. Index rentability je 5,13. Jinými slovy na jednu 

korunu investičních výdajů přinese projekt 5,13 Kč budoucích příjmů, obě hodnoty jsou 

přepočteny na jejich současnou hodnotu. Výsledná hodnota indexu je větší něž 1, proto 

je doporučeno projekt zahájit. 

6.1.7 Doba návratnosti 

Důležitým ukazatelem je doba návratnosti (Payback Period), díky kterému lze zjistit, 

za jakou dobu se vrátí peníze investované do projektu. Pro výpočet jsou stanoveny 

kumulované příjmy z investice, které se v okamžiku doby návratnosti rovnají celkovým 

investičním výdajům. Pro přesnější výpočet nebude použita prostá doba návratnosti, ale 

diskontovaná (Discounted Payback Period) pomocí diskontovaného ročního peněžního 

toku (21). 

Tab. 27: Diskontovaná doba návratnosti investice (Zdroj: Vlastní zpracování dle 2) 

ROK 
PROVOZNÍ 

CASH FLOW [Kč] 

DISKONTOVANÉ 

CASH FLOW [Kč] 

KUMULOVANÉ 

CASH FLOW [Kč] 

INVESTICE - 361 790 - 361 790 - 361 790 

2018 161 401,76 146 728,87 -215 061,13 

2019 591 622,02 488 943,82 273 882,69 

2020 591 622,02 444 494,38 718 377,07 

2021 593 918,14 405 654,08 1 124 031,15 

2022 593 917,48 368 776,03 1 492 807,18 

Dle údajů v tab. 27 je doba návratnosti ve 2. roce investice (2019). Po detailnějším 

výpočtu přesné části 2. roku je výsledná hodnota rovna: 

𝐷𝑃𝑃 =
215 061,13

488 943,82
= 0,44 𝑟𝑜𝑘𝑢.  

Hodnota diskontované doby návratnosti odpovídá 1,44 roku. V 1. roce uplyne od 

uvedení stroje do provozu 67 dní do konce roku a ve 2. roce dojde k návratnosti za 111 

dní. Celková doba návratnosti tedy odpovídá 178 dnům. 
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6.2 PODMÍNKY REALIZACE, PŘÍNOSY 

Úspěšná realizace projektu a tím i vlastního záměru je determinována několika faktory, 

které jako celek utvářejí rámec podmínek realizace. V první řadě je nutný souhlas vedení 

společnosti se zahájením projektu a přijetím všech aspektů, které jsou jeho součástí. 

Souhlas je vyjádřen podpisem identifikační listiny projektu s jeho základními atributy. 

Schválení ze strany jednatele podléhá i vymezení rozpočtu pro projekt a je akceptována 

očekávaná finanční i časová náročnost. Projektový tým musí být sestaven z pracovníků 

kompetentních k provádění činností, za něž jsou odpovědní, s motivací ke spolutvorbě 

inovačního projektu a ochotou provádět tomu odpovídající výkon. 

Podmínkou a odrazovým můstkem pro dosažení výstupů projektu je detailní zpracování 

konstrukčního řešení stroje a v návaznosti na to volba dodavatele schopného dodat 

zařízení v požadovaném čase, vysoké kvalitě a za přijatelných nákladů. Nový 

zaměstnanec zvolený na základě výběrového řízení musí splňovat veškeré schopnostní a 

dovednostní předpoklady pro výkon práce, a to i z toho důvodu, že dosažením cíle 

projektu jeho pracovní poměr nekončí. Pro zhotovení posledního výstupu projektu ve 

formě produktů nové výrobkové řady je nutné ctít přání zákazníků a vynaložit maximální 

možné úsilí pro naplnění jejich očekávání, jedině tak lze dosáhnout očekávaných přínosů. 

Přínosy projektu lze zrekapitulovat prostřednictvím výhod, které s sebou technická 

inovace nese. Implementací navrženého řešení do reálného prostředí je dosaženo 

následujících výhod: 

• rozšíření produktového portfolia, 

• nárůst tržeb z prodeje nových výrobků, 

• expanze produktů na zahraniční trh, 

• rozvoj inovačního potenciálu v oblasti výrobních technologií, 

• rozšíření technologické základny, 

• zvýšení úrovně automatizace výrobního procesu, 

• příspěvek inovace k růstu hodnoty firmy (majetek), 

• posílení konkurenceschopnosti, 

• zvýšení pravděpodobnosti získání nových zákazníků v důsledku uvedení nových 

produktů na trh. 
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Pro objektivní posouzení návrhu je nutné zmínit i nevýhody, které s sebou projekt nese 

a jejichž existence je brána v potaz při realizaci konečného rozhodnutí. S projektem 

souvisí: 

• vysoké pořizovací náklady výrobního zařízení, 

• nutnost zásahu do layoutu výrobní haly pro vytvoření nového pracoviště, 

• dodatečné náklady na obnovu licence SW pro komunikaci HMI v intervalu 5 let, 

• vysoká pravděpodobnost konkurenčního tlaku (kopírování nápadu ze strany 

konkurence, tlak na snížení ceny). 

Výhody projektu převyšují nad nevýhodami, které jsou kompenzovány poměrně rychlou 

návratností investovaných finančních prostředků za 178 dní, tedy 10. 6. 2019 v případě, 

že bude stroj uveden do provozu dle plánu 21. 9. 2018. Porovnání sil působících pro a 

proti navržené změně vykazuje převahu přínosů ku prospěchu hodnocení projektu jako 

proveditelného a přinášejícího přidanou hodnotu společnosti. 
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ZÁVĚR 

Inovace jsou nedílnou součástí každého podniku, který chce udržet krok s konkurencí. 

Nejedná se o krátkodobou záležitost, ale činnost, která je během na dlouhou trať v průběhu 

celého životního cyklu podniku. Proto je velmi důležité neopomíjet důležitost této 

problematiky a klást důraz na neustálé zlepšování. Úspěšnost každé dílčí inovace netkví 

pouze v geniálním nápadu či vyhledání ideální příležitosti, ale souvisí s tímto procesem celá 

řada faktorů a dovedností, které je třeba nasměrovat správným směrem. Souhrn těchto 

schopností lze chápat jako inovační potenciál společnosti. 

Teoretická východiska práce slouží k uvedení do problematiky projektového řízení a 

vytvoření základního rámce projektu, od kterého se odráží samotný projekt zpracovaný 

v rámci návrhové části. 

K naplnění hlavního cíle práce dochází postupným plněním dílčích cílů, které začíná 

provedením studie příležitosti v rámci analytické části práce, kdy je posouzeno postavení 

společnosti ve vnějším a oborovém okolí a z hlediska důležitých aspektů interního prostředí. 

Závěry provedených analýz jsou shrnuty za použití SWOT matice, která vykazuje převahu 

silných stránek společnosti v čele s nejvlivnějším ukazatelem poměru cena/výkon, který je 

hlavním konkurenčním prvkem působení v tomto odvětví. Na druhé straně se firma potýká 

s nedostatkem specialistů inovačních příležitostí, největší hrozbou jsou inovační aktivity 

konkurence v souvislosti s uváděním nových produktů na trh. Zápornou bilanci hrozeb 

vyrovnávají příležitosti, které působí ku prospěchu samotného záměru projektu v popředí 

s prostorem pro zavedení nových technologií a rostoucím zájmem o nové produkty na 

zahraničních trzích, odkud vzešel prvotní impuls k vytvoření námětu na projekt. 

Návrhová část práce je započata dalším rozpracováním předprojektové fáze v podobě 

předprojektových úvah, ty jsou podkladem pro rozhodnutí o realizaci investice. Navazuje 

zahájení projektové fáze vymezením základních technicko-organizačních parametrů projektu 

pomocí identifikační listiny. Je vytvořen logický rámec projektu pro zajištění jednoznačného 

cíle projektu a kroků k jeho dosažení. V návaznosti na to je ustanoven projektový tým, je 

zpracována hierarchická struktura prací, hierarchická organizační struktura a matice 

odpovědnosti. Veškeré tyto dokumenty jsou výchozím bodem pro tvorbu harmonogramu 

projektu, ve kterém jsou všechny činnosti nutné k dosažení finálních výstupů časově 

ohodnoceny za použití stochastické metody PERT. Výsledkem je nalezení kritické cesty 
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projektu v celkové délce trvání 103 dní. Vzhledem k tomu, že mají být výstupy projektu 

předány smluvnímu odběrateli 2. 10. 2018, je nutné projekt zahájit nejpozději 3. 5. 2018, aby 

byl dodržen plánovaný termín ukončení k 27. 9. 2018. Pravděpodobnostní analýza plnění 

časového plánu vykázala nárůst pravděpodobnosti splnění projektu v čase překračujícím 

očekávaný termín ukončení, a to z důvodu uvážení směrodatné odchylky očekávané délky 

trvání projektu. I tento údaj je třeba zahrnout do projektového a výrobního plánování. 

Součástí předloženého návrhu je projekt zpracovaný pomocí softwaru Microsoft Project, kde 

je provedeno ověření metody PERT pomocí časové analýzy s výstupem v podobě Ganttova 

diagramu. Projektová fáze je zakončena analýzou rizik vedoucí od identifikace potenciálních 

klíčových rizik až po ohodnocení rizik za použití skórovací metody. Rizika jsou graficky 

znázorněna v závislosti na relativním postavení a významnosti v mapě rizik, ta slouží k 

následnému vytváření opatření k jejich eliminaci na úroveň akceptovatelnou. Předložená 

opatření jsou založena na využití metod snižování rizik pro snížení pravděpodobnosti scénáře 

či velikosti škody, dále jsou využity metody pro odstranění příčin vzniku rizik a přenesení 

rizika, a to konkrétně na zvoleného dodavatele výrobního zařízení. 

Poslední část práce je věnována zhodnocení vytvořeného návrhu, které je jedním z hlavních 

faktorů ovlivňující konečné rozhodnutí top managementu v podmínkách uskutečnění 

investičního projektu. Jako nástroj pro investiční rozhodování jsou použity metody 

dynamické, a to z důvodu respektování faktoru času v průběhu životnosti výrobního zařízení. 

Cílem je posouzení výhodnosti investice, což je vyjádřeno na základě čisté současné hodnoty 

a indexu rentability. Efekt z investice představují peněžní příjmy z realizace projektu, jejichž 

odhadovaná výše je vyjádřena na základě komunikace s jednatelem společnosti a 

dodavatelem výrobního zařízení. Pro zjištění současné hodnoty peněžních toků je využita 

diskontní sazba, která vyjadřuje požadovanou výnosnost vlastního kapitálu investorem 

(jednatelem společnosti) pro kompenzaci rizik s projektem spojených. Kumulované 

diskontované příjmy z investice napomohly vyjádření doby návratnosti, tedy okamžiku, kdy 

se rovnají kapitálovému výdaji, a to v délce 1,44 roku od zahájení provozu s plně funkčním 

výrobním zařízením. Výsledné hodnoty zvolených ukazatelů vycházejí pozitivně ve prospěch 

realizace projektu, nicméně je třeba zvážit i další hlediska a možné nevýhody s projektem 

související, které jsou součástí poslední kapitoly, která je zacílena na definování podmínek 

realizace, přínosů a nevýhod. 
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Na základě zjištěných informací lze říci, že má společnost v současné chvíli dobře 

nakročeno na posílení své pozice díky připravované inovaci. Pokud bude i nadále 

pokračovat v inovacích a dbát na komplexnější čerpání znalostí, bude se úroveň 

stávajícího inovačního potenciálu bezesporu zvyšovat. Nyní lze na základě zjištěných 

informací tvrdit, že podnik disponuje inovačním potenciálem, který je postaven na 

schopnosti využívání změn a příležitostí k inovacím vedoucím k zajištění budoucí 

konkurenceschopnosti a prosperity v oblasti výrobních technologií. Pokud bychom měřili 

celkový inovační potenciál podniku, napomohla by tato oblast jistě k jeho celkovému 

zvýšení. 
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