
 
 

Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou projektového managementu. Jejím cílem je 

návrh projektu na rozšíření pole působnosti vybrané společnosti s využitím teoretických 

znalostí projektového managementu. Tyto znalosti jsou popsány v první kapitole 

diplomové práce. Druhá kapitola obsahuje základní informace o firmě a analýzu okolí 

firmy. Poslední část řeší návrhy na změnu a popisuje přínosy této změny pro sledovanou 

společnost. 
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systém, analýza zdrojů a nákladů 

 

 

Abstract 

The diploma thesis deals with a problematics of project management. The major point is 

to create a project that is aiming on expanding field of aktivity in selected company with 

the use of theoretical knowledge of project management. This knowledge is desribed in 

first chapter of the diploma thesis. The second chapter contains basic informations about 

company and the analysis of company surroundings. The last part of the thesis solves 

proposals and desribes benefits created by these solutions in monitored company. 
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ÚVOD 

Každá společnost či firma pro to, aby byla konkurenceschopná a funkční, musí umět 

pružně reagovat na změny vyvolané jak z okolí firmy, tak i z vnitřního prostředí. Změna 

jako taková může být neočekávaná, ale rovněž plánovaná. A právě s těmito aspekty 

souvisí řízení změn. Schopnost vypořádat se úspěšně s touto změnou, činí společnost 

zdravou a konkurenceschopnou. Pro oblast informačních technologií se tato potřeba 

provádění změn za účelem rozvoje podniku stává čím dál více silnější. Proto došlo 

v posledních letech ke značnému pokroku v oboru projektového řízení, jakožto nástroje 

k realizaci těchto důležitých změn v podobě projektů. 

S projekty se v dnešní době setkáváme naprosto všude. Od základních škol, přes menší 

firmy, až po projekty vrcholových společností a manažerů. Za projekt můžeme považovat 

téměř cokoliv co obsahuje nějakou formu plánování, či příprav. Ovšem v současnosti se 

pojem projekt nejčastěji spojuje s výzkumy, budováním rozsáhlých staveb, poskytováním 

služeb, změnami pracovních či organizační postupů. 

Změny se řídí a modelují za pomoci projektů, tomu určených. Obsahem těchto projektů 

je vytyčení zdrojů, a to časových, finančních a lidských. Další podstatnou částí jsou rizika. 

Jedná se o velmi důležitou část, neboť rizika ovlivňují veškeré zdroje. A to buď pozitivně, 

či negativně. Z tohoto důvodu je nutné, aby byla rizika řízena, optimalizována, ale také 

sledována. 

Tato diplomová práce zpracovává problematiku návrhu projektu na rozšíření pole 

působnosti sledované společnosti, s použitím nástrojů a metodik v oblasti projektového 

řízení. Práce má několik částí. Mezi tyto části patří vymezení problému, stanovení cíle 

práce a postupy zpracování, teoretická východiska práce, analýza současného stavu 

společnosti a v neposlední řadě rovněž návrh již konkrétního řešení projektu, včetně jeho 

přínosů pro podnik.  
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Vymezení problému 

Firma BURGER INN patří mezi relativně mladé firmy, neboť na trhu operuje od roku 

2015. V roce 2017 si založila první centrálu rozvozu, poněvadž chtěla své služby nabízet 

i mimo centrum města Brna. V současnosti usiluje o rozšíření podvědomí o firmě mezi 

občany.  

Jelikož je podnik mezi svými zákazníky velmi oblíbený a patří k nejlepším v oblasti 

výroby hamburgerů ve městě Brně, rozhodla se firma pro rozšíření svých služeb mezi 

občany, kteří sledovanou společnost neznají.   

Cíl práce 

Cílem této diplomové práce je návrh projektu na vytvoření nové centrály rozvozu firmy, 

s využitím teoretických poznatků projektového managementu a jejich následného využití 

v reálném projektu. 

Mezi dílčí, ale neméně podstatné cíle, patří propojení nové a současné centrály z pohledu 

komunikace a objednávkového systému, tak aby nedocházelo ke zpomalení pracovního 

procesu zaměstnanců, a aby se zabránilo komplikacím s přijímáním objednávek. Dalšími 

cíli jsou identifikace konkrétních činností projektu a s tím spojená doba trvání projektu, 

analýza rizik projektu a určení konkrétních opatření na snížení těchto rizik, identifikace 

zdrojů a vytvoření rozpočtu celého projektu. 

Metody zpracování 

Pro zpracování diplomové práce jsou použity metody projektového managementu, které 

jsou uvedeny v teoretických východiskách práce. Na základě těchto metod, a dat 

poskytnutých společností BURGER INN, jsou v druhé části práce provedeny analýzy 

podniku, a to jak vnějšího, tak vnitřního prostředí firmy. Ve třetí části práce jsou metody 

projektového managementu přímo použity pro návrh řešení projektu.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Základem kvalitní diplomové práce jsou teoretická východiska, sloužící jak k popisu 

jednotlivých problematik, tak i k výstupu pro část analytickou. 

Tato kapitola se tedy bude zaobírat definicemi základních pojmů. Mezi tyto pojmy patří 

například projekt, projektový management, řízení projektu, jednotlivé fáze projektu, 

organizační struktura projektu, plánování zdrojů a nákladů, a v neposlední řadě se rovněž 

zaměřím na IT část diplomové práce. Toto se bude týkat mobilních a počítačových 

aplikací. 

1.1 Projektový management 

Projektový management představuje jakýsi ustálený soubor nejen základních norem, ale 

i případných doporučení a životních zkušeností, týkajících se projektu a jeho řízením. 

Avšak by bylo mylné se domnívat, že dané soubory obsahují konkrétní postupy, či 

návody. Zahrnují totiž pouze všeobecně platné skutečnosti a přístupy daného problému. 

O projektovém managementu můžeme tedy z výše uvedeného říci, že slouží především 

pro naplánování, většinou jednorázových a náročných akcí. Tyto akce (projekty) je nutno 

uskutečnit do určitého časového termínu, do stanovených nákladů, a především je splnit 

takovým způsobem, jenž naplní požadované cíle. Třebaže jsou všechny podmínky 

splněny, můžeme hovořit o úspěšném projektu (1). 

Základní procesy projektového managementu: 

▪ Iniciování projektu 

▪ Plánování 

▪ Realizace 

▪ Kontrola 

▪ Uzavření projektu (2) 
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Mezi hlavní výhody projektového managementu můžeme tedy zařadit následující: 

▪ Každá aktivita, jenž je součástí projektu, má přiřazenou odpovědnost za tuto 

aktivitu, a to bez ohledu na změny personálu, které mohou během projektu 

nastat 

▪ Časový a nákladový rámec realizace je přesně identifikován 

▪ Flexibilita a efektivita realizačních zdrojů 

▪ Porovnávání skutečného průběhu projektu oproti plánu, z důvodů zjištění 

odchylek a jejich případnou korekturou 

▪ Systém odpovědností zajišťuje kontinuální řízení bez nadměrných kontrol ze 

strany zadavatele projektu 

▪ Systémový přístup řízení projektu generuje celou řadu informací, které je poté 

možno využít při realizaci dalších projektů (2) 

Ke všem kladným stránkám existují taktéž i stinné (negativní) stránky. A to není 

výjimkou ani u projektového managementu. Tyto negativní dopady jsou velmi často 

těžko předvídatelné, a tak pro projektového manažera představují určitou výzvu. 

Zkušenost, připravenost a kreativita jsou pak předpoklady úspěšnosti řešení takovýchto 

problému (2). 

Mezi tyto negativa patří: 

▪ Specifické požadavky zákazníka (v mnoha případech se objevují až 

v průběhu realizace projektu) 

▪ Organizační změny ve společnosti 

▪ Rizika projektu 

▪ Těžce předvídatelné vnější vlivy 

▪ Změna technologie 

▪ Dopředné oceňování a plánování (před vlastní realizací) (2) 
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1.2 Projekt 

Projekt je nejdůležitější částí projektového řízení. Obecně platí, že se jedná o soubor 

přesně určených aktivit. Takto seskupené aktivit mají za úkol jen jediné, dosáhnout 

předem stanoveného a unikátního cíle.  

Definice projektu jako takového je velmi různorodá, avšak její význam zůstává vždy 

stejný. Pro příkladu uvedu definici podle profesora PMI: „Projekt je dočasné úsilí 

vynaložené na vytvoření unikátního produktu, služby nebo určitého výsledku“ (2, s. 22). 

Projekt vždy splňuje následující atributy: 

▪ Jedinečnost  

▪ Neopakovatelnost  

▪ Dočasnost (časově ohraničen) (2) 

Dále do těchto atributů můžeme i zahrnout projektový tým, jelikož i on bývá téměř 

pokaždé jiný. Taktéž jej můžeme vymezit pomocí pěti kritérií projektu, kterými jsou: 

1) Jedinečnost cíle 

2) Komplexnost a složitost 

3) Vysoká míra nejistoty 

4) Vymezenost 

5) Realizace projektovým týmem (2) 

1.3 Cíl projektu 

K posouzení projektu, z pohledu, zdali byl úspěšný či nikoli, je třeba určit jeho cíl. Tento 

musí být zcela jednoznačně přesně a jasně specifikován. Mezi tato specifika patří přesný 

popis cíle projektu a rovněž nastavení kritérií. Kritéria mají za úkol provést vyhodnocení 

úspěšnosti projektu (3). 

Přesná definice cíle je velmi důležitá hned z několika pohledů. Jednak určuje, jak moc 

bude projekt úspěšný, ale hraje i podstatnou roli z pohledu zainteresovaných stran. Ta 
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totiž, při špatně definovaném cíli, může zjistit, že očekávaný stav projektu je naprosto 

jiný, než v jakém se projekt nachází ve skutečnosti (1, 2).  

K tomu, abychom cíle vhodně definovali, používáme techniku SMART: 

▪ S – Specific – Musí se konkrétně specifikovat, co se má realizovat 

▪ M – Measurable – Cíl musí být měřitelný, aby bylo možno ověřit, zda byl 

splněn 

▪ A – Agreed – Cíl musí být akceptován všemi zúčastněnými stranami 

▪ R – Realistic – Cíl musí být realizovatelný 

▪ T – Timed – Cíl musí být časově ohraničený (1) 

1.4 Trojimperativ projektu 

Trojimperativ představuje cíl projektu, který je vyjádřen ve třech dimenzích. Jednotlivé 

dimenze jsou vzájemně provázané, tzn. že když změníme jednu, dopad této změny 

zahrnuje zbývající dvě. Mezi tyto tři dimenze patří: 

▪ Výsledek (Co?) – cíle, kterých má být dosaženo 

▪ Čas (Kdy?) – plán určující, kdy má co být provedeno 

▪ Náklady (Za kolik?) – finanční vyjádření vynaložených prostředků k dosažení 

cílů (1, 4) 

Obrázek č. 1: Trojimperativ projektu (Zdroj: vlastní zpracování) 
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1.5 Životní cyklus projektu 

Projekt prochází hned několika stádii. Od formulace přechází projekt k realizaci a 

následně k jeho vyhodnocení (ukončení). Tyto stádia můžeme rozdělit do předprojektové 

fáze, projektové fáze a poprojektové fáze. Jednotlivé fáze detailněji popíši v následující 

části (3). 

1.5.1 Předprojektová fáze 

V této části je zkoumána vlastnost příležitostí a taktéž proveditelnost daného projektu. 

Součástí předprojektové fáze jsou nejdůležitější dva dokumenty. A to studie příležitosti a 

stude proveditelnosti (2). 

Studie příležitosti (Opportunity Study) – Jejím úkolem je vyhodnocení současného stavu 

společnosti a jejího okolí, snaží se předpovědět budoucí stav a naráží se na prvotní zájem 

týkající se potenciálního cíle projektu.  Ze studie by měly vyplynout příležitosti, jenž se 

společnost chystá využít, dále pak přínosy a hrozby vznikající právě z dané příležitosti a 

v poslední řadě taktéž doporučení z hlediska realizovatelnosti projektu. Dokument by měl 

přehledně zachycovat hlavní myšlenku projektu. Přesná forma studie příležitosti není 

stanovená, avšak se z praxe jedná o dvě, či tři strany textu (2).  

SWOT analýza – Je součástí výše uvedené studie příležitosti. Tato technika se používá 

pro zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů. Zaměřuje se na silné a slabé stránky projektu. 

Rovněž zkoumá i příležitosti a hrozby, týkající se vnějšího prostředí. Jejím hlavním 

úkolem tedy je vymezit slabé stránky a také vyzdvihnout silné stránky. Hledat nové 

příležitosti a dávat si pozor na hrozby plynoucí z těchto nově objevených příležitostí (3). 

SLEPT analýza – Stejně jako SWOT analýza je součástí studie příležitosti. Avšak 

SLEPT se zaměřuje na strategickou analýzu okolního prostředí společnosti. Vyznačuje 

nejvýznamnější jevy, rizika, vlivy a události v jednotlivých skupinách faktorů, které by 

mohly jakýmkoliv způsobem ovlivnit projekt. Tyto faktory se označují písmeny a patří 

mezi ně: 

▪ S – sociální faktor 

▪ L – legislativní faktor 
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▪ E – ekonomický faktor 

▪ P – politický faktor 

▪ T – technologický faktor (3) 

Studie proveditelnosti (Feasibility Study) – Pokud se společnost rozhodne na základě 

studie příležitosti realizovat projekt, přichází na řadu studie proveditelnosti. Ta má za 

úkol zhodnotit možná řešení projektu, zvolit optimální variantu řešení, posoudit 

realizovatelnosti a rovněž zjistit životaschopnost zvolené varianty řešení projektu. Studie 

upřesňuje cíle, náklady, zdroje, přínosy, časový plán a taktéž rizika spojená s realizací 

projektu (3).  

1.5.2 Projektová fáze 

Po přijetí projektu z hlediska realizace a proveditelnosti nastává fáze projektová. Ta na 

předprojektovou fázi navazuje přímo nebo mezi nimi je určitá časová prodleva. Této 

prodlevě říkáme inkubační doba. Samotná projektová fáze se dále dělí do několika dílčích 

částí. Takové části můžeme taktéž nazvat etapami, jelikož může projektový tým 

navrhnout tzv. etapový plán. U něj se zohledňuje obor, terminologie, zvyklosti nebo 

například potřeby projektu (3). 

Mezi etapy projektové fáze patří: zahájení, podrobné plánování, realizace a ukončení 

projektu. 

1) Zahájení projektu – zde se posuzuje předprojektová dokumentace, detailnější 

popis projektu, doplňují se zde chybějící části. Následně se dokumenty předloží 

ke schválení. Těmito dokumenty jsou zakládací listina projektu (project charter) 

a rovněž by měl být zpracován i logický rámec projektu (logical framework 

metod) (1).  

Zakládací listina projektu – konkrétně přiděluje autoritu manažerovi za účelem 

naplnění požadavků potřebných k realizaci projektu. Obsahem listiny by měly být tyto 

náležitosti:  

▪ Název a identifikační číslo 

▪ Specifikace přínosu a cílů 
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▪ Obsah, rozsah a kritéria společnosti 

▪ Termín zahájení, ukončení a milníky 

▪ Účastníci projektu 

▪ Plánované náklady 

▪ Základní podmínky a požadavky 

▪ Datum, místo a podpis vedoucího 

Po dokončení listiny a dalších případných příloh, jsou všechny dokumenty předloženy 

vedení společnosti ke schválení. V případě, že vedení zakládací listinu schválí, se pak tato 

listina stává hlavním dokumentem projektu (1). 

 

2) Plánování projektu – jak již název sám napovídá, se tato etapa projektové fáze 

projektu zaměřuje na to, jakým způsobem je projektový tým schopný dosáhnout 

stanovených cílů. V této části se především řeší plánování z hlediska času, 

technologie, nákladů, či třeba pracovních zdrojů. Výsledkem celého plánování je 

sestavení časového rámce, rozpočtu projektu a rovněž detailního plánu na 

realizaci projektu (3).  

3) Realizace projektu – v momentě, kdy dojde ke schválení plánu projektu řídící 

komisí, nastává realizační etapa. V podstatě jde v této části o to, že veškeré části 

podrobného projektového plánu, jsou dány ve skutečnost. Začíná se využívat 

operativní řízení. Což v praxi znamená, že se porovnává plánovaný stav projektu 

se skutečným. V případě, že nastanou nesrovnalosti mezi plánovaný a skutečným 

stavem, dochází k provedení různých opatření, která mají za cíl napravit vzniklé 

nesrovnalosti (3).  

4) Ukončení projektu – je velmi významná část projektu. Ve své podstatě jde o 

předání vytvořeného díla zákazníkovi a také dochází k vyhodnocení úspěšnosti 

projektu. Projektový tým vypracovává závěrečnou zprávu o projektu. Součástí 

této zprávy jsou taktéž získané zkušenosti a možná doporučení pro budoucí 

projekty. V momentě, kdy je tato zpráva dokončena, je možné projektový tým, a 

i veškeré procesy spojené s projektem ukončit. Avšak je třeba ještě stanovit, kdy 

končí samotný a kdy se může spustit prvotní provozní fáze vytvořeného díla (3). 
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1.5.3 Poprojektová fáze 

Jelikož je třeba se vyhnout chybám vzniklým při realizaci projektu, jsou vytvářeny 

analýzy, které jsou součástí poprojektové fáze projektu. Dochází tak ke zvyšování kvality 

budoucích projektů, vyhodnocuje se úspěšnost projektu a provádí se patřičné analýzy (1). 

Součástí poprojektové fáze jsou následující etapy: 

▪ Analýza ukončeného projektu 

▪ Zpracování návrhů pro zlepšení budoucích projektů 

▪ Udržovací fáze projektu (3) 

1.6 Dokumentace projektu 

 

1.6.1 Logický rámec 

 Projektový manažer využívá logický rámec pro sestavování základního cíle projektu, 

potřebných výstupů a činností, které jsou podstatné pro jeho dosažení. Dalo by se říci, že 

logický rámec slouží jako dokumentační podpora manažerovi. Ten se snaží o to, aby se 

jednotlivá očekávání od projektu propojila a vytvořila, tak ustálený celek (1, 3). 

Hierarchie cílů 
Objektivně 
měřitelné 

identifikátory 

Zdroje ověření 
identifikátorů  

Rizika a předpoklady 

Záměr OOU Ověřovací způsob - 

Cíl OOU Ověřovací způsob 
Rizika a předpoklady pro záměr 

projektu 

Výstupy OOU Ověřovací způsob 
Rizika a předpoklady pro cíl 

projektu 

Klíčové aktivity Zdroje Časový odhad 
Rizika a předpoklady pro výstupy 

projektu 

Obrázek č. 2: Logický rámec (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Hierarchie cílů: 

Záměr – říká, proč chceme daný projekt realizovat. Obsahuje zřetelně formulované 

přínosy, které projekt přinese po jeho uskutečnění a vysvětluje důvody, pro koho a pro 

jaký účel bude prospěšný.  

Cíl – týká se především projektového týmu, neboť popisuje jeho zaměření a směr. Řeší, 

co se bude projektovým týmem realizovat. Cíl vychází z techniky SMART a u každého 

projektu je unikátní. 

Výstupy – v podstatě rozdělují cíl na dílčí části, aby bylo jasně vidět, co se bude skutečně 

realizovat. Výstupy obsahují postupy k dosažení hlavního cíle projektu. 

Klíčové aktivity – jsou v podstatě činnosti, jenž potřebuje tým ke splnění výstupů 

projektu. Každý výstup by měl mít stanovené alespoň dvě klíčové aktivity (1, 3). 

Další položky logického rámce: 

OOU (Objektivně ověřitelné ukazatele) / Zdroje – popisují, přesně jakým způsobem se 

dosáhlo daného záměru, cíle nebo výstupu. Co se týče zdrojů, tak ty popisují osobu, která 

zastupuje danou klíčovou aktivitu. 

Ověřovací způsob / Časový odhad – určují způsob, kterým se budou výše zmíněné 

charakteristiky ověřovat nebo dohledávat. U časového odhadu se jedná o časový rámec 

realizace dané klíčové aktivity. 

Rizika a předpoklady – sdělují předpoklady a skutečnosti, které jsou potřebné pro 

dosažení očekávání projektu. Z pohledu rizik se pak zaměřují na jejich pozorování a 

zkoumání (1). 

Pro formulování logického rámce je nutné nejdříve formulovat SMART cíle projektu a 

z nich vycházet. Po jeho dokončení se nejprve vytvoří záměr. Poté zvolíme cíle, kterých 

se má dosáhnout pomocí výstupů. A jako poslední část se vytvoří klíčové aktivity, které 

vychází z výstupů (1, 3). 
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1.6.2 Identifikační listina 

Identifikační listina neboli Zakládací listina projektu, je jedním z nejdůležitějších 

dokumentů projektu, jak jsem již zmínil v kapitole ‚Projektová fáze‘. Není striktně 

definovaná a může se variabilně měnit pro potřeby daného projektu. Je to z toho důvodu, 

že je listina součástí počáteční smlouvy projektu (5). 

1.6.3 WBS 

WBS (work breakdown structure) je dalším krokem při plánování projektu. Jeho 

podstatou je hierarchické rozplánování struktury práce, kdy cíl projektu postupně 

rozkládáme na jednotlivé produkty a podprodukty. Takto se pokračuje až po úroveň 

pracovních balíků. U struktury WBS je aplikovaná filozofie shora-dolů (1, 4). 

Zobrazení výsledku WBS se vytváří pomocí stromu. Cíl je jeho kořenem, tím pádem 

nejvyšším stupněm stromu, a zároveň je povinnou součástí každé WBS struktury. 

Jednotlivé prvky (úrovně) musí být očíslovány (3). 

1.6.4 RACI matice 

Matice odpovědnosti (RACI matice) slouží jakožto jednoznačné určení odpovědností a 

kompetencí v projektu, neboť je třeba zajistit jeho plynulost a zamezit komplikacím. 

Poskytuje informace o tom, kdo se jakým způsobem podílí na projektu (kdo řeší daný 

úkol, jeho pravomoci, odpovědnosti a spolupracovníci na tomto úkolu) (3).  

RACI matice se sestavuje tak, že do řádků se uvádí členové projektového týmu a 

ve sloupcích jsou poté uvedeny jednotlivé činnosti (úkoly). Do této struktury jsou 

přiřazovány odpovědnosti (3). 

Odpovědnosti struktury RACI matice (3): 

• R – responsible – Osoba realizující činnost. 

• A – accountable – Osoba zodpovědná za realizaci úkolu a jeho výsledek. 

Zodpovědný je vždy pouze jeden člověk. 

• C – consulted – Osoba poskytující konzultaci, či rady. 

• I – informed – Osoba, jenž musí být o průběhu dané činnosti informována. 
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1.6.5 Lewinův model 

Jakákoli změna je pokaždé vyvolána určitými faktory. Výchozí bod je stanovení strategie, 

která slouží k sestavení plánu. Ten má svůj časový harmonogram a seznam použitých 

metod (23).  

Obrázek č. 3: Lewinův model řízené změny (Zdroj: (22)) 

Princip Lewinova modelu je založen na tom, že změna vyžaduje pohyb od jednoho 

statického stavu, přes stav aktivity, na další statický stav, který je stavem současným (23). 

Postup realizace Lewinova modelu (23): 

• Rozmrazení současné stavu chování ve firmě – analýzy, distribuce informací 

zaměstnancům 

• Změna a následný vývoj nového stavu chování – vlastní realizace plánovaného 

projektu 

• Zamrazení nového stavu chování – snaha o udržení změny, smíření se, 

automatizace  

1.7 Řízení času 

Řízení času nebo taktéž tvorba časového plánu, patří k jedné z nejdůležitější části 

projektu. Dává přehled o tom, kdy by měla být daná činnost přesně dokončena. Aby 

nedocházelo k opoždění a tím pádem i ke ztrátám, je nutné všechny činnosti neustále 
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kontrolovat. Pokud nastane situace, že aktuální stav se nachází ve zpoždění oproti plánů, 

je třeba termíny přeplánovat (6). 

Aktivity prováděné během řízení času: 

▪ Definice činností – určení aktivit, vedoucích k dosažení cíle projektu 

▪ Řazení činností – definování jednotlivých vazeb mezi aktivitami a jejich 

zachycení v harmonogramu 

▪ Odhad zdrojů – odhad potřebných zdrojů, k dokončení projektových aktivit 

▪ Odhad doby trvání – doba trvání jednotlivých aktivit 

▪ Tvorba harmonogramu – posloupnost a závislost činností projektu, časové a 

zdrojové omezení  

▪ Kontrola harmonogramu – sledování a řízení změn (6) 

1.7.1 Ganttovy diagramy 

Pro přehledné vyobrazení průběhu činností projektu nám slouží právě Ganttovy 

diagramy. Jedná se o znázornění činností, které jsou organizovány v posloupnosti shora 

dolů. Na ose x je pak časová osa. Jedná se o velmi jednoduché diagramy. Jejich hlavní 

výhodou je znázornění kritické cesty projektu a rovněž nástroj pro porovnávání 

skutečného stavu oproti plánovanému. Mezi velkou slabinu Ganttových diagramů patří 

neschopnost znázornit závislosti mezi úkoly (1). 

1.7.2 Síťový graf CPM (critical path method) 

Jedná se o uzlově orientovanou metodu síťové analýzy grafů. Tato metoda vychází 

z jednobodového odhadu doby trvání jednotlivých činností. Základními prvky CPM jsou 

uzly a hrany. Uzly představují činnosti v projektu, kdežto orientované hrany slouží 

k určení návaznosti uzlů (7). 
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Nejčastěji používaná forma síťového grafu a její popis: 

ZM RC KM 

Trvání Textový popis 

ZP RV KP 

Obrázek č. 4: Uzel síťového grafu (Zdroj: vlastní zpracování) 

▪ ZM (nejdříve možný začátek činnosti): Okamžik, kdy můžeme nejdříve 

zahájit danou činnost. Hodnota ZM musí být stejná jako nejvyšší hodnota KM 

všech předchůdců, kteří ihned předcházeli této činnosti. 

▪ KM (nejdříve možný konec činnosti): Okamžik, ve kterém může být určitá 

činnost nejdříve ukončena. Zjistíme ji součtem doby trvání činnosti a ZM. 

▪ ZP (nejpozději přípustný začátek činnosti): Okamžik nejpozdějšího termínu 

zahájení konkrétní činnosti. Spočte se jako KP, od kterého odečteme dobu 

trvání činnosti. 

▪ KP (nejpozději přípustný konec činnosti): Okamžik nejpozdějšího termínu 

ukončení příslušné činnosti. Tato hodnota je stejná jako nejmenší hodnota ZP 

všech předchůdců, kteří ihned předcházeli této činnosti. 

▪ RC (celková rezerva): Je to časová rezerva, o kterou můžeme danou činnost 

opozdit takovým způsobem, že nedojde k celkové změně doby trvání projektu. 

Tuto hodnotu zjistíme odečtením KP od KM. Činnosti jejichž hodnota RC je 

rovna 0, pak tvoří kritickou cestu projektu. 

▪ RV (volná rezerva): Je to doba, o kterou můžeme konkrétní činnost opozdit, 

a to tak aniž by došlo ke změně začátků činností, následujících ihned po této 

činnosti. Zjistíme ji jako ZM následující činnosti a od ní odečteme KM dané 

činnosti (7).  

Výsledek této metody je síťový graf, který určuje kritickou cestu projektu. „Kritická cesta 

je nejdelší cesta v grafu od počátečního ke koncovému uzlu, která udává nejkratší možnou 

dobu realizace projektu. Jakákoliv změna na kritické cestě má za následek změnu doby 

trvání projektu. “ (8, s. 145) 
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1.7.3 Metoda PERT 

Metoda PERT vychází ze síťového grafu CPM s tím rozdílem, že PERT se především 

používá u složitějších projektů. Je to z toho důvodu, protože vychází ze tříbodového 

odhadu, který vyjadřuje přesnější trvání činností. Délka trvání činnosti je definovaná jako 

náhodná veličina, s určitou hodnotou pravděpodobnosti. Abychom zjistili náhodnou 

veličinu, je potřeba použít jednu ze dvou možných variant. Jedná se buď o deterministický 

model nebo metodu Monte Carlo (7).  

Charakteristiky trojbodového odhadu: 

▪ Optimistický (a) 

▪ Pravděpodobný (m) 

▪ Pesimistický (b) 

Hodnoty těchto charakteristik následně vložíme do vzorečku, který určuje dobu trvání 

činnosti: 

Rovnice č. 1: Doba trvání činnosti (Zdroj: (5)) 

𝑡𝑒 =  
𝑎 + 4𝑚 + 𝑏

6
  

1.8 Řízení nákladů 

V době, kdy realizujeme projekt, je důležité abychom vždy měli přehled o celkových 

nákladech projektu. Náklady můžeme kalkulovat, sledovat, plánovat, a to buď ve 

finančních jednotkách nebo v tzv. člověkodnech, což jsou jednotky práce, či v materiálu, 

který byl spotřebován. Je důležité nezapomínat i na interní náklady, jenž mohou při jejich 

ignorování, zkreslovat ekonomické parametry projektu (8). 
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Nákladové řízení je složeno ze tří činností: 

1) Odhadování nákladů – toto je nutné z hlediska zabezpečení zdrojů, které 

jsou potřebné pro projektu 

2) Rozpočtování nákladů – má za úkol vytvořit projektový rozpočet a následně 

jej udržovat po celou dobu trvání projektu 

3) Kontrola nákladů – tato činnost sleduje faktory, které působí na náklady 

projektu (6) 

1.8.1 Vytvoření rozpočtu 

Rozpočet nákladů sestavujeme ve fázi plánování projektu. Avšak hrubý odhad se již 

vytváří v předprojektové fázi. Ten ovšem není tak detailní. Rozpočet rozdělujeme na 

náklady (přímé a nepřímé) a výnosy (1).  

Mezi přímé náklady patří náklady na aktivity úzce spojené s realizací projektu. Můžeme 

mezi ně zařadit například náklady na pracovníky projektu, náklady na materiál, služby 

atd. Oproti tomu nepřímé náklady, kterým se říká také režijní, souvisí s náklady celé 

organizace. Nemůžeme je tedy zařadit ke konkrétnímu projektu. Jedná se o daně nebo 

poplatky (1). 

Odhadování nákladů: 

▪ Analogie – hrubé odhadování nákladů pomocí historických dat. 

▪ Expertní odhady – odhadují je manažeři nebo členové týmu. Avšak musí mít 

potřebné znalosti a zkušenosti související s daným problémem. 

▪ Parametrické odhadování – zpracování odhadu na základě předem stanovených 

a známých parametrů (1). 

Sestavování rozpočtu: 

1) Struktura rozpočtu – vychází z WBS a můžeme ji upravovat 

2) Sestavení rozpočtu – přesný odhad se sestavuje metodou zdola-nahoru a opět 

u toho využíváme WBS, kde sčítáme jednotlivé aktivity, které vytváří 

pracovní balíky 

3) Rezervy – do rozpočtu se doplní taktéž náklady na krytí identifikovaných rizik 

projektu, ale i rezervy na neidentifikovatelná rizika (3) 



28 
 

Velikost rezerv rizik lze stanovit jako procento celkových výdajů projektu, popřípadě se 

dají určit čistě jen pro konkrétní položky rozpočtu (1).  

1.9 Riziko a jeho řízení 

1.9.1 Riziko 

V obecné definici rizikem rozumíme určité nebezpečí vedoucí ke vzniku škody, ztráty, 

poškození nebo zničení. Můžeme jej definovat více způsoby, jelikož pro něj neexistuje 

jediná ustálená definice (9). 

V podnicích se riziko spojuje s pojmem změna veličiny v čase, která způsobuje růst 

pozitivní nebo negativní odchylky vůči očekávané hodnotě. Existují jak kladná (šance na 

vyšší zisk), tak negativní (horší hospodářské výsledky) rizika (9). 

K rizikům lze přistupovat několika způsoby: 

▪ Averze – ve zkratce znamená vybírat si projekty, jenž mají zaručený přijatelný 

výsledek a vyhýbat se rizikovým projektům 

▪ Sklon k riziku – opak averze, jelikož se vyhledávají projekt rizikovější, které 

mohou přinést vyšší zisk, ale také i vyšší ztrátu 

▪ Neutrální postoj – volí postoj mezi averzí a sklonem k riziku (10) 

Aktivum – cokoliv, co má pro subjekt určitou hodnotu. Působením hrozby by byla 

hodnota aktiva snížena. Aktivem může být i samotný subjekt. Rozdělují se na aktiva 

hmotná a nehmotná (9, 10). 

Hrozba – působí na aktivum způsobem, který by mohl aktivum poškodit. V podstatě se 

jedná o nežádoucí vliv na bezpečnost události, osoby nebo aktivity (9, 10). 

Zranitelnost – slabina, nedostatek nebo stav aktiva, kterou by mohla hrozba ohrozit 

k vytvoření nežádoucího stavu. Zranitelnost určuje citlivost aktiva na působení hrozby 

(9, 10). 
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Protiopatření – jedná se o proces za účelem zmírnění působení hrozby, snížení 

zranitelnosti, popřípadě dopadu hrozby na aktivum. Jsou charakterizována náklady a 

efektivitou (9, 10). 

1.9.2 Analýza rizik 

V předprojektové fázi se jedná o velmi důležitý a kritický úkol. Měli by se identifikovat 

hrozby, jež by se měly zcela odstranit či redukovat, a to ještě před samotným 

rozhodnutím, zda daný projekt zahájit nebo ne (10). 

Celková analýza rizik se skládá ze tří fází, kterými jsou: 

1) Identifikace rizika – jedná se o nejdůležitější fázi, neboť poskytuje informace 

všem nadcházejícím fázím. Má za úkol vytvořit kompletní seznam rizikových 

faktorů, které by mohly míru úspěšnosti projektu. Pro sestavení tohoto 

seznamu se nejčastěji používají různé nástroje, jakými jsou například registry 

rizik, nástroje strategické analýzy, myšlenkové mapy, ale taktéž diskuze a 

pohovory s experty apod. (11). 

2) Posouzení rizika – se provádí po vytvoření seznamu potenciálních rizik. Je 

založeno na velikosti škody, která vznikne při porušení nebo ztrátě určitého 

aktiva. V úvahu především bereme výnosové (zisk, postavení na trhu, …) a 

nákladové (pořizovací cena) atributy aktiva (10). 

3) Ošetření rizika – navrhuje postup v případě, že nastane situace, kdy se bude 

muset na riziko reagovat. „Cílem této fáze je snížit celkovou hodnotu všech 

rizik na takovou úroveň, aby byl projekt s vysokou pravděpodobností úspěšně 

realizovatelný“ (8, s. 210). 

Další způsob, kterým jsme schopni posuzovat, či ohodnotit riziko, je kvalitativní a 

kvantitativní ohodnocení: 

• Kvalitativní ohodnocení – Jedná se o velmi subjektivní ohodnocení rizika, neboť 

k jeho závažnosti dochází slovním zhodnocením. Důvod proč se používá toho 

ohodnocení rizika je ten, že se jedná o velmi rychlou a snadnou metodu. Můžeme 
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určit jejich dopad, popřípadě pravděpodobnost nebo pouze slovně vyjádříme, zda 

se jedná o malé, střední, či velké riziko (12). 

• Kvantitativní ohodnocení – Oproti kvalitativnímu riziko je podstatně náročnější. 

A to především z časového rizika. Avšak je výrazně přesnější. Celá metoda 

spočívá v číselném odhadu dopadů rizik, která mají vliv na cíle projektu. Toto 

číselné vyjádření je buď absolutní nebo relativní (12).  

Máme několik způsobů, jak reagovat na riziko: 

▪ Akceptace rizika – nejjednodušší varianta na reakci rizika. V tomto 

případě riziko jako takové přijmeme a dál pokračujeme v realizování 

projektu. 

▪ Eliminace rizika – hledání alternativního řešení, které by riziko 

neobsahovalo 

▪ Přenesení rizika – riziko se pojišťuje třetí stranou, tudíž dojde ke zvýšení 

nákladů na projekt 

▪ Zmírnění rizika – hledání scénáře, který sníží hodnotu pravděpodobnosti, 

že riziko nastane 

▪ Záložní plán – projektový tým sestavuje tzv. plán B, ke kterému se 

přistoupí v případě, že daný ukazatel dosáhne předem stanovené hodnoty 

(8) 

Samozřejmě existuje ještě několik dalších způsobů, jak se s riziky vyrovnat. 

1.9.3 Sledování rizik 

Rizika se neobjevují pouze na začátku projektu, ale mohou vznikat či zanikat i během 

jeho realizace. Proto je nutné, aby každý projekt byl v celé délce jeho trvání z hlediska 

rizik sledován a monitorován. Může totiž nastat situace, kdy dojde ke změně dopadu nebo 

pravděpodobnosti, s jakou riziko působí na projekt. Tato změna totiž může ovlivnit i 

hodnotu škody, které by riziko mohlo napáchat. Jedná se o velmi důležitou činnost, která 

by neměla být opomenuta projektovým týmem, neboť může změnit cestu k dosažení cíle 

projektu (3,13). 
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1.9.4 Skórovací metoda 

Skórovací metoda má několik fází a stejně jako metoda RIPRAN je vhodná pro analýzu 

rizik. Snaží se zjistit hodnotu rizika vzájemným vynásobením hodnot dopadu a 

pravděpodobnosti daného rizika (13). 

 Fáze skórovací metody: 

1. Identifikace rizika 

2. Ohodnocení rizika 

3. Návrhy na opatření ke snížení rizika 

V první fázi dojde, jak už sama napovídá, ke zjištění veškerých rizik působících na cíle 

projektu. Ve druhé fázi dojde k číselnému vyjádření dopadu a pravděpodobnosti s jakou 

může riziko nastat. Vzájemným vynásobením těchto hodnot dostaneme hodnotu rizika, 

která se dále zapisuje do mapy rizik, která bude popsána v další podkapitole. Třetí fáze 

vychází právě z mapy rizik, neboť se snaží nejproblematičtější činnosti snížit různými 

opatřeními na takovou úroveň, která bude pro projektový tým přijatelná (13). 

1.9.5 Mapa rizik 

Jak již bylo zmíněno v předchozí podkapitole, tak mapa rizik má za účel zobrazit hodnotu 

rizika v grafu, a tím i určit nejvíce rizikové činnosti, jejichž hodnota by se měla 

opatřeními snížit. Graf se skládá ze 4 kvadrantů mezi které patří: 

1. Kvadrant bezvýznamných hodnot rizik 

2. Kvadrant běžných hodnot rizik 

3. Kvadrant významných hodnot rizik 

4. Kvadrant kritických hodnot rizik 

Rizika, která bude třeba snížit se nachází v kvadrantech s významnými a kritickými 

hodnotami rizik. 

Graf má rovněž dvě osy, kde na ose x jsou hodnoty pravděpodobnosti rizika a na ose y 

jsou hodnoty dopadu rizika. 
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Obrázek č. 5: Mapa rizik (Zdroj: vlastní zpracování) 

1.10 Řízení zdrojů 

Řízení zdrojů slouží k jejich identifikaci a následném přidělováním těchto zdrojů k dílčím 

činnostem. Avšak z hlediska časového harmonogramu musí dojít k dodržení jejich 

maximálního využití. Proto je důležité je neustále sledovat a řídit (3). 

U zdrojů rozlišujeme dva základní typy. Těmi jsou zdroje pracovní (lidé) a materiálové 

(zařízení, materiál a infrastruktura). Peníze se mezi tyto typy nezařazují, neboť jsou pouze 

vyjádřením nákladů z využívání zdrojů. 

Pracovní zdroje – vyřešenou prací plní úkoly projektu. Těmto zdrojům je možno 

definovat pracovní čas, tím pádem jim vytvořit pracovní kalendář. Na základě pracovního 

kalendáře je poté možno nastavit i jejich dostupnost (maximální obnos práce daného 

zdroje v požadovaném čase) (4).  

Materiálové zdroje – jsou definovány konkrétními jednotkami (m, ks, l atd.). Z toho 

plyne, že se v průběhu projektu postupně spotřebovávají. Oproti pracovním zdrojům u 

nich logicky nemůžeme definovat pracovní kalendář a s ním spojené činnosti (4). 
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1.11 Mobilní operační systémy 

Tato kapitola se zaměřuje na nejrozšířenější operační systémy, jenž jsou součástí 

mobilních telefonů.  

1.11.1 iOS 

Tento operační systém (OS) byl vyvinut společností Apple Inc. určený jakožto 

softwarová podpora inteligentních mobilních zařízení (tzv. smartphonů), tabletů a 

inteligentních televizí (smart TV). iOS vychází z počítačového OS zvaného macOS. iOS 

je implementován do zařízení v upravené (odlehčené) formě s podporou dotykového 

ovládání (14, 15). 

Systém se skládá ze čtyř vrstev (15): 

1. vrstva Cocoa Touch 

2. vrstva médií 

3. Core vrstva 

4. Core OS vrstva 

iOS má ale poněkud omezenou platformou vývojovou schopnost, poněvadž je možná 

pouze prostřednictvím programovacími jazyky C, Swift a Objective-C. Ze softwarového 

pohledu je to pouze jazyk XCode (15). 

Jedná se o velmi uzavřený OS, který neposkytuje takovou možnost variability a 

modifikace jako například Android, který bude zmíněný v následující podkapitole. Může 

se to zpočátku zdá jako nevýhoda, avšak právě díky tomu je o mnoho bezpečnější než 

Android (14, 15). 

1.11.2 Android 

Jedná o nejrozšířenější OS, který je instalován do smartphonů, tabletů, či Smart TV. 

Vychází z počítačového OS zvaného Linux a je to rozsáhlá open source platforma. Stejně 

jako iOS má i Android několik vrstev, kterými jsou (16): 
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1. Jádro 

2. Knihovna 

3. Framework 

4. Běžící prostředí 

5. Aplikace 

Oproti OS iOS je naopak modifikovatelný a konfigurovatelný, což dává uživateli volnější 

ruku při výběru softwarových nástrojů, které jsou veřejně dostupné na portálech 

společnosti Google. Nevýhodou Androidu je pak jeho nestabilita, vysoké požadavky na 

výkon zařízení a špatné zpětná kompatibilita (16). 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této části jsou hlavními body analýzy současného stavu podniku. Mezi tyto analýzy 

patří zkoumání okolí pomocí metody SLEPT. Porterův pětifaktorový model zjišťuje 

analýzu oborového okolí. Metoda 7S má za úkol popis vnitřního prostředí a celkové 

výsledky jsou shrnuty ve SWOT analýze. 

2.1 Představení společnosti 

Nadcházející podkapitoly, mají za úkol popsat minulý a současný stav společnosti. 

V obecném slova smyslu popisují historii, současnost, objekty, na které cílí, a 

v neposlední řadě taktéž zaměstnance (pracovní sílu), jenž se ve firmě pohybují. 

2.1.1 Historie a současnost 

Obchodní společnost BurgerCorp byla založena dne 27. dubna 2015, jakožto společnost 

s ručením omezeným.  Na založení společnosti se dohodli pánové Marek Svoboda a 

Jakub Koudelka s vidinou mezery na trhu v poskytování hostinných služeb. Snažili se o 

přiblížení americké kuchyně a obecně amerického prostředí, českému zákazníkovi 

v podobě malinkatého baru v centru města Brna. Tímto krokem se odlišili od konkurence, 

neboť kromě po domácku připravovaných hamburgerů, se v prostorách baru rozléhá 

americký hip hop. Celkové prostředí baru má opravdu cit menšího podniku, nacházejícího 

se v ulicích New Yorku a je také velmi přátelské. A právě na tomto bodě si společnost 

zakládá. 

V únoru roku 2017 se jednatelé společnosti rozhodli rozšířit podvědomí o jejich firmě. 

Toto docílili zbudováním centrální kuchyně rozvozu, který do té doby zcela nevyužívali. 

Centrála se nachází v prostorách Královopolských strojíren, odkud firma poskytuje své 

služby téměř po celém Brně. Dalším zajímavým aspektem, který se dodržuje na baru 

v centru Brna je, tzv. dress code. Jedná se o černé oblečení, které je vyžadováno po 

zaměstnancích. V současnosti je společnost známá po celém Brně a díky malému baru 

v centru si uchovává exkluzivitu, kterou by v dnešní době měla mít každá firma. 
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Tabulka č. 1: Základní informace o společnosti (Zdroj: vlastní zpracování) 

Název: BURGER INN 

Obchodní firma: BurgerCorp s.r.o. 

Sídlo: Klášterní Dvůr 935, 664 61 Rajhrad 

IČ: 039 38 361 

DIČ: CZ03938361 

Webová stránka: https://www.burgerinn.cz/ 

 

2.1.2 Předmět podnikání 

Jak již bylo v předchozí kapitole zmíněno, firma se orientuje na poskytování služeb 

v oblasti hostinské činnosti. Dalšími činnostmi jsou pak výroba, obchod, prodej kvasného 

lihu, konzumního lihu a lihovin. A v neposlední řadě to jsou služby, jež nejsou uvedeny 

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

V současné době společnost zaměstnává okolo 30 lidí, mezi které patří kuchaři, 

pomocníci v kuchyni, obsluha, dispečeři, řidiči a další. Počet lidí je velmi proměnlivý, 

neboť podstatnou část firmy tvoří brigádníci, kteří v Brně nejčastěji studují. 

2.2 SLEPT analýza 

Hlavním úkolem SLEPT analýzy je popsání a vyhodnocení obecných vnějších faktorů 

prostředí, ve kterém se firma nachází a vůči kterému musí velmi rychle reagovat. Mezi 

tyto faktory můžeme zařadit faktory sociální, legislativní, ekonomické, politické, či 

technologické. V případě, že by byť jeden z vyjmenovaných faktorů nebyl brán v potaz, 

může docházet k vážným problémům. 

 

 

https://www.burgerinn.cz/
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2.2.1 Sociální faktory 

Na pracovištích jsou dodržovány veškeré platné zákony a každý zaměstnanec má řádně 

uzavřenou a podepsanou pracovní smlouvu nebo dohodu o provedení práce. Každý 

zaměstnanec byl poučen o bezpečnosti práce a prošel školením BOZP (bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci). Dále každý zaměstnanec musí podepsat souhlas o monitorování 

pracovního prostředí, z důvodů ochrany majetku proti odcizení. Během pracovní doby 

musí zaměstnanci pohybující se v kuchyni nosit pokrývku hlavy. V případě úrazu je na 

pracovišti dostupná plně vybavená lékárnička, poskytující první pomoc.  

Společnost zaměstnává v průměru okolo 30 pracovníků. Počet není stabilní, a to z důvodů 

rychlého střídání brigádníků. Pracovní doba se pohybuje v průměru okolo 12 hodin denně 

během celého týdne, jelikož společnost své služby nabízí i přes víkendy.  

Kuchyně je řízená vždy jedním nebo oběma jednateli společnosti, kteří se dennodenně 

aktivně zapojují do správného chodu firmy. Řidiče na centrále firmy má na starost vždy 

dispečer, na kterého dohlíží opět jednatel společnosti. Administrativní pracovníci 

zajišťují dostatek surovin potřebných k poskytování kompletních služeb a taktéž mají za 

úkol sestavování celoměsíčních směn. Jejich dalším úkolem je pak rychlé zajištění 

servisních služeb v případě technologické havárie. 

Firma pro kontakt se zákazníky využívá Facebookových, či Instagramových stránek. Pro 

rozvozový kontakt má firma vlastní webové stránky a je rovněž součástí aplikace, či 

služby Dáme jídlo. Hlavní politikou firmy je udržování přátelského a pečlivého 

pracovního prostředí, ale také přátelského kontaktu se zákazníky, protože se drží hesla 

‚Náš zákazník, náš pán‘. 

2.2.2 Legislativní faktory 

Obchodní společnost BurgerCorp s.r.o. se řídí dle platného obchodního zákoníku, 

zákoníku práce a občanského zákoníku. Těmito zákoníky se řídí všechny společnosti 

podnikající na území České republiky.  
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2.2.3 Ekonomické faktory 

Na základě zpráv vydaných Českým statistickým úřadem je známo, že česká ekonomika 

se v prvním čtvrtletí roku 2018 nachází ve fázi růstu. Z prognóz se předpokládá, že 

ekonomický růst bude pokračovat i nadále, a s tím, se bude zvyšovat HDP (hrubý domácí 

produkt). Výsledkem tohoto růstu je zvyšující se poptávka. Z toho lze vyvodit, že 

ekonomická situace je pro společnost BurgerCorp s.r.o., konkrétněji BURGER INN, 

příznivá. To samozřejmě souvisí i s konkurencí, která bude mít stejné podmínky (17). 

Společnost v prvním kvartálu zdražila nabízené zboží. Příčinou bylo meziroční zvýšení 

spotřebitelských cen, přesněji zvýšení meziroční inflace cen potravin, které vykazovaly 

nejvyšší čísla. Očekává se, že tato hodnota v říjnu letošního roku ještě stoupne, tudíž je 

možné, že nastane i další zdražování produktů firmy (18). 

2.2.4 Politické faktory 

Ačkoliv v posledních dnech politická situace na území České Republiky je velmi nejistá, 

z pohledu sestavení vlády, situace v zahraničí je stabilní. A právě z tohoto důvodu by 

sledovaná firma neměla mít problémy v oblasti zásobování. 

Mimo politické faktory je vhodné zohledňovat i nástroje fiskální politiky. Konkrétně se 

jedná o zdanění příjmu a DPH. Služby poskytované společností BURGER INN jsou 

řazeny v první snížené 15% sazbě DPH, dle přílohy k zákonu č. 235/2004 Sb. Pokud by 

nastala situace, kdy by se tato sazba zvýšila, logicky by podnik přistoupil ke zvýšení cen 

vstupních aktiv a bylo by třeba upravit i cenu nabízených služeb. Tento stav by vedl k 

negativnímu vlivu na poptávku po službách společnosti (19). 

2.2.5 Technické a technologické faktory  

V oblasti pohostinství dochází každý den ke zlepšování kvality nabízených služeb. Ať už 

je to kvalita potravin, či kvalita servisu. Dochází k upravování receptur a postupů, ale 

objevují se rovněž nové stroje, které usnadňují práci (tvarovače kuliček sloužící pro 

výrobu kroket a mnoho dalších zařízení). 
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Z hlediska technologií a technických parametrů používaných při rozvozu, mluvíme 

především o automobilovém průmyslu. Sledovaná společnost v březnu zakoupila nové 

vozy, za účelem ušetření výdajů za palivo, šetření životního prostředí a modernizaci 

vozového parku. Hlavním motivem bylo právě palivo CNG. Jedná se o stlačený zemní 

plyn, který je podstatně levnější než benzín, či nafta, ale také výrazně šetrnější 

k životnímu prostředí (20). 

2.3 Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí 

Tento model se zaobírá zkoumáním oborového prostředí firmy. Porterův pětifaktorový 

model, jak již sám název napovídá, vychází z pěti základních faktorů určující pozici 

společnosti. Těmito faktory jsou vyjednávací síla zákazníků, vyjednávací síla dodavatelů, 

rivalita firem na konkrétním trhu, hrozba vstupu nových konkurentů a hrozba substitutů. 

2.3.1 Vyjednávací síla zákazníků 

Poněvadž firma působí na trhu poskytujícím služby v oblasti pohostinství, je vyjednávací 

síla zákazníků velmi znatelná. Zákazník totiž touží pouze po kvalitním a chutném zboží. 

Jejich zpětná vazba výrazně určuje, zda budou i nadále využívat služeb sledované firmy, 

a tím pádem vytvářet poptávku, na již velmi přesyceném trhu. A právě to je důvodem 

vysoké vyjednávací síly zákazníků na trhu, ve kterém firma působí.  

2.3.2 Vyjednávací síla dodavatelů 

Síla dodavatelů není až tak velká, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to zapříčiněno 

velkým množstvím dalších dodavatelů na trhu. Avšak si společnost BURGER INN našla 

několik kvalitních a spolehlivých dodavatelů, kteří firmu zásobují čerstvou zeleninou, 

bramborami, houskami, masem, olejem a dalším spotřebním zbožím, nutným k výrobě 

hamburgerů. Společnost využívá dodavatelských služeb od firem, jakou jsou například: 

pekařství Makovec, velkoobchod potravin Marko, řeznictví Steinex a zelinářství (zjistit 

název). 
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V případě zdražení dodavatelských služeb a zboží, existuje hned několik náhrad na trhu, 

které by sledovaná firma mohla zvažovat. Dodavatelé o této situaci ví, a proto se snaží 

předhánět s nabídkou lepších cen a různých zvýhodnění, oproti konkurenci.   

2.3.3 Rivalita firem 

Přestože je konkurence na zkoumaném trhu velká, prostředí mezi společností BURGER 

INN a jejími konkurenty je v celku stabilní. Cenové války se na trhu nevyskytují a jedinou 

odlišností od konkurentů je celkový produkt a vystupování firmy. Společnost 

nespolupracuje se žádnou konkurenční firmou, ale oponenty poctivě sleduje, aby mohla 

reagovat na případné nekalé praktiky, které by mohly ovlivnit její dobré jméno.  

2.3.4 Hrozba vstupu nových konkurentů 

Jelikož firma na trhu působí již několikátým rokem a má vybudované skvělé jméno u 

zákazníků, je hrozba vstupu nových konkurentů z tohoto pohledu do určité míry 

zanedbatelná. Ale i s tímto faktem společnost sleduje nově příchozí firmy, nabízející 

stejný produkt, jelikož trh nemá žádné bariéry pro vstup nových firem, a to je jedním 

z důvodů, proč trh překypuje podobnými firmami, jako je sledovaná společnost. 

2.3.5 Hrozba substitutů 

Hrozba substitutů je velmi reálná, neboť ne každý touží po produktech společnosti 

BURGER INN. Z tohoto důvodu si firma zakládá na přátelském vystupováním, velmi 

kvalitním zboží a originálním prostředí, ve kterém se zákazník při návštěvě podniku 

ocitne. 

2.4 Analýza 7S 

Úkolem této analýzy je popsat sedm interních faktorů. Tyto faktory jsou mezi sebou 

vzájemně propojeny a mají zásadní vliv na úspěšnosti firmy. Analýza zahrnuje strategii 

a strukturu firmy, spolupracovníky ve firmě a jejich schopnosti (dovednosti), styl řízení 

firmy, systémy ve firmě a v neposlední řadě taktéž sdílené hodnoty firmy. 
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2.4.1 Strategie firmy 

Jelikož firma BURGER INN působí v oblasti služeb, je jejím hlavním cíle, a tudíž i 

strategií, naprostá spokojenost zákazníků. Tohoto výsledku se snaží docílit hned několika 

způsoby. Jedním z nich je nabídka kvalitních výrobků z čerstvých českých surovin. 

Dalším bodem je přístup k zákazníkům, který je profesionální, ale zároveň velmi 

přátelský. Politikou firmy je, že každý se nejlépe cítí doma, a proto by se tak každý měl 

cítit i u nás. 

Z pohledu centrály rozvozu, se strategie firmy rozšiřuje o rychlé a včasné doručování 

objednávek. A také se zaručuje, že jídlo bude zákazníkovi doručeno vždy teplé.  

2.4.2 Struktura firmy 

Poněvadž se jedná o výrobní podnik, je logické že ve společnosti funguje funkcionální 

organizační struktura. Ve firmě působí dva jednatelé. Každý z nich má na starost jinou 

část podniku. Jeden se stará o výrobní část, tudíž musí dohlížet nad kuchyněmi (kuchyně 

na centrále rozvozu, tak i bar v centru města Brna) a pekárnou a všemi činnostmi s tím 

spojenými. Druhý má naopak na starosti administrativní část podniku a část rozvozovou. 

Oba se zároveň podílí na případech, kdy může nastat havárie jak v kuchyni, tak i v případě 

vozů sloužícím pro rozvoz. Každý z nich má ale pod sebou vedoucí pracovníky pro daný 

sektor. 

V oblasti kuchyně se jedná o hlavního kuchaře (grill mastera), který má pod sebou 

pomocníka v kuchyni (helpera) a dále člověka na další potřebné práce. Mezi tyto práce 

patří například umývání a úklid náčiní, chystání ingrediencí pro výrobu domácích 

omáček, hranolků a těsta na krokety. Hlavní kuchař má na starosti plynulý chod kuchyně, 

zajišťuje včasné chystání potřebných surovin a na konci směny se stará o přepočítání 

veškerých zbylých surovin. Pekárna je rovněž součástí výrobního procesu ve firmě. Tu 

má ovšem na starost pouze jedna osoba, jelikož výroba laskomin neprobíhá každý den, 

ale pouze třikrát týdně, tudíž není potřeba většího počtu lidí. 
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Administraturu má na starost kromě jednatele dále jedna osoba, která taktéž vyřizuje 

dodávkový cyklus a naléhavé opravy. Dalším vedoucím v této oblasti je dispečer. Ten má 

za úkol přijímání objednávek, vysílá řidiče s objednávkami na cesty, řeší problémy 

související s problémy doručení objednávek, ale má také za úkol uzavřít kasu na konci 

směny a zapsání směn všech pracovníků daného dne.  

Obrázek č. 6: Struktura firmy (Zdroj: vlastní zpracování) 

2.4.3 Spolupracovníci ve firmě 

Společnost BurgerCorp s.r.o. je z větší části rodinnou firmou především na nejvyšších 

pozicích. Spolupracovníci v oblasti kuchyně a řidičů jsou především brigádníci a vedoucí 

pracovníci jsou stálí dlouholetí zaměstnanci firmy. 

Jelikož se jedná o rodinnou firmu, tak se i pracovní morálka nese v tomto duchu. Přestože 

existují vyšší a nižší pozice, tak se nikdo nepovyšuje nad ostatní a všichni spolu jednají 

jako se sobě rovnými. Ve společnosti panuje velmi přátelská a uvolněná atmosféra, což 

je patrné i z recenzí týkajících se baru v centru města. 

Jednatelé

Vedoucí 
pekárny

Hlavní kuchař 

(grill master)

Pomocník 
kuchaře(helper)

Pomocník

Dispečer

Řidiči

Administrativní 
pracovník
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2.4.4 Schopnosti (dovednosti) zaměstnanců 

Sledovaná společnost si udržuje stálou nabídku jídel, kterou se snaží několikrát měsíčně 

osvěžit o speciální burger. Tato skutečnost velmi usnadňuje zaučení nových zaměstnanců 

do kuchyně. V rozvozové části je velmi podstatné mít zkušené a flexibilní řidiče, neboť 

situace v dopravě bývá každodenně nepředvídatelná a na silnicích se může stát téměř 

cokoliv. Své schopnosti pak zaměstnanci rozšiřují o objektivní poznatky ze strany 

zákazníků v podobě recenzí.  

2.4.5 Styl řízení firmy 

Jak již bylo dříve zmíněno, tak ve vedení firmy jsou dva jednatelé. Ti se taktéž podílí na 

řízení firmy. Zavedení nového produktu do nabídky předchází několik týdenní úpravy 

receptury, aby bylo vše dovedeno k perfektnímu výsledku. Poté nastává fáze, kdy je třeba 

tento nový produkt seznámit s ‚grill mastery‘, kteří se jej musí naučit. Ti poté převzaté 

informace dále ventilují na své pomocníky. V této fázi musí být zajištěné dokonalé 

komunikace, neboť jakákoliv odchylka od receptury, by znamenala jinou než 

požadovanou chuť jídla, což by se mohlo promítnout i ve spokojenosti zákazníka.  

Obecná komunikace uvnitř firmy je velmi dobře zajištěna, neboť všichni vedoucí 

pracovníci mají telefony s aplikací Whatsapp. Přes tuto aplikaci probíhá řešení veškerých 

problémů mezi vedoucími pracovníky a jednateli společnosti. Jedná se o velmi dobrý 

způsob komunikace, poněvadž je zde možné vytvořit skupinky jen pro dané sektory 

práce. Tudíž výrobní část neřeší problémy rozvozové části, a tím pádem se navzájem 

nezdržují od práce. 

2.4.6 Systémy ve firmě 

Společnost pro plynulý chod využívá hned několika pomocných programů a aplikací. 

Administrativa je prováděna v programu Microsoft Excel. Veškeré soubory jsou poté 

zaslány vedoucímu administrativnímu pracovníkovi. Pro komunikaci vně firmy je 

používaná mobilní aplikace Whatsapp, kterou jsem již zmínil v minulé podkapitole. 

Jedná se o velmi rychlý, přehledný a praktický styl komunikace.  



44 
 

Pro část rozvozovou firma využívá hned několika aplikací. Jelikož má vlastní webové 

stránky, na kterých je možno si jídlo přes objednávkový systém objednat, využívá 

sledovaná společnost programu WIX. Ten zajišťuje fungování stránek, spolu se 

spuštěním nebo vypnutím objednávkového procesu a případného upravování položek 

nacházejících se na těchto webových stránkách. Dále společnost využívá služeb 

internetového webu Dáme jídlo pro město Brno. Tento web nabízí firmám online 

objednávky a doručování jídel (pokud restaurace, či jiný podnik, nemá vlastní rozvozový 

park). Pro tisk objednávek, jejich evidenci (z důvodů EET) a závěrečné uzavření kasy na 

konci každé směny, se ve firmě používá Dotykačka. Dispečer rovněž využívá gps 

lokátorů od společnosti Vodafone, které jsou umístěny v autech. Tato služba slouží 

především pro kontrolní účely, ale také pro rychlou navigaci řidiče v případě, že se 

v dopravě vyskytne nehoda, o které řidič netuší. Jako jeden z posledních systému firma 

využívá tzv. terminálů. Ty slouží pro pohodlnější platbu zákazníků. V případě, kdy 

zákazník nemá u sebe hotovost, má každý řidič u sebe tento terminál, u kterého může 

zákazník zaplatit kartou. 

2.4.7 Sdílené hodnoty (kultura) firmy 

Každý zaměstnanec firmy má předem stanovenou roli, za kterou zodpovídá. Pracovníci 

rovněž vidí odvedenou práci, neb výsledky činností jsou zpracovávány dále v procesu 

chystání jídel (objednávek). Dalším z faktorů jsou recenze, jenž mají největší podíl na 

kvalitě odvedené práce a taktéž dávají zpětnou vazbu pracovníkům. A to ať už se jedná o 

pozitivní, či negativní hodnocení.    
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2.5 SWOT analýza 

Za pomocí SWOT analýzy jsou shrnuty veškeré závěry, z předcházejících podkapitol. Má 

za úkol popsat silné a slabé stránky společnosti, příležitosti a hrozby, které mohou firmu 

pozitivně, či negativně ovlivnit. 

Silné stránky: 

• Kvalitní domácí produkty 

• Kvalita poskytovaných služeb 

• Exkluzivita baru v centru Brna (malé prostory) 

• Kvalitní a zaučený personál 

• Přátelské vystupování firmy 

• Komunikace mezi pracovníky 

• Spolehliví dodavatelé 

Slabé stránky: 

• Časté střídání brigádníků 

• Omezené pokrytí města Brna rozvozem 

• Pouze jedna centrála rozvozu 

• Pomalé časy dodání do jižních částí Brna a jeho městských částí 

• Malé prostory baru v centru Brna 

• Menší nabídka jídel  

• Nepřijímání stravenek jakožto forma platby 

• Pomalý mobilní operační systém (zastaralý android) 

Příležitosti: 

• Zavedení stravenek do možnosti platby 

• Rozšíření nabídky hamburgerů 

• Expanze pole působnosti rozvozu (zavedení nové centrály) 

• Automatizace výroby 

• Zakoupení telefonů s vyspělejším OS Android 

• Omezení počtu brigádníků 
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Hrozby: 

• Cenová válka na trhu 

• Růst cen vstupů 

• Poškození vozidel rozvozu 

• Fluktuace zaměstnanců 

• Výpadek proudu 

• Změna legislativy 

2.5.1 Shrnutí SWOT analýzy 

Z výsledku SWOT analýzy je patrné, že hlavními klady společnosti BURGER INN jsou 

kvalita produktů, poskytovaných služeb a zaměstnanců, dále je to přátelská komunikace 

mezi pracovníky a taktéž mezi firmou a zákazníky. 

Z hrozeb jsou nejpodstatnější cenové války mezi obchodníky, případně samotnými 

společnostmi. Tyto války by měly za následek zdražování produktů a tím pádem i ztrátu 

zákaznické klientely. Velké množství střídání brigádníků je také jednou z hrozeb. Tento 

jev by mohl způsobit snížení morálky kmenových zaměstnanců, a s tím související 

snížení pracovní výkonnosti a celkové kvality výrobků. Společnost si taktéž musí dávat 

pozor na jakoukoli změnu v obchodním a občanském zákoníku, či zákoníku práce. 

Největší příležitost firmy se nachází v expanzi pole působnosti rozvozu. Tato příležitost 

skrývá veliký potenciál, neboť poskytne firmě mnohem rychlejší doručování objednávek 

do problémových oblastí města Brna, bude moci jídlo rozvážet i do přilehlých vesnicí, 

dále se jí zvýší celkové tržby a tím pádem i zisky, poskytne pracovní místa několika 

obyvatelům a v neposlední řadě dojde k obecnému růstu společnosti.  
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3 NÁVRH ŘEŠENÍ A PŘÍNOS NÁVRHŮ ŘEŠENÍ 

Z hlediska výsledků analýz se rozhodlo o provedení změny ve formě rozšíření působnosti 

firmy. Tato změna obsahuje několik bodů, kterými jsou vyhledání vhodných prostor pro 

novou centrálu na jihu Brna, vybavení této centrály v rámci kuchyně a rozvozu a vyřešení 

vzájemné komunikace a objednávkového systému mezi nově vzniklou a stávající 

centrálou. K této změně vedlo hned několik aspektů, které se objevily jako slabé stránky 

podniku uvedené v rámci SWOT analýzy. Jelikož se jedná o změnu je tedy nutné, aby 

byla řádně vedena a korektně načasována na jednotlivé činnosti.    

3.1 Zakládací listina projektu 

Tabulka č. 2: Zakládací listina projektu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Název projektu: Rozšíření pole působnosti  

Přínosy projektu: Posílení konkurenceschopnosti 

Ekonomický růst firmy 

Rozšíření zákaznické klientely 

Cíl projektu: Vytvoření nové centrály rozvozu 

Plánované celkové náklady: 1 573 600,- Kč 

Plánovaný termín zahájení 

projektu: 
23. duben 2018 

Plánovaný termín 

dokončení projektu: 
10. prosinec 2018 

Hlavní milníky: 23.4.2018 Zadán projekt jednateli společnosti 

25.5.2018 
Vybrána vhodná lokalita pro novou 

centrálu 

8.6.2018 Dokončeny úpravy pracovních prostor 

13.7.2018 
Kuchyně vybavena veškerými 

zařízeními a přístroji 

24.8.2018 Služební automobily schopny provozu 

23.10.2018 
Dokončeno proškolování nových 

zaměstnanců 

1.11.2018 
Nová centrála propojena se systémem 

původní centrály 

6.11.2018 Začátek testovacího provozu centrály 

27.11.2018 
Spuštění běžného (ostrého) provozu 

centrály 

10.12.2018 Ukončení projektu 
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Součástí projektu budou rovněž dodavatelé. Jedná se o instalatérskou společnost, která 

bude mít na starosti zapojení elektřiny a vody. Gastro společnost se bude zabývat 

vybavením kuchyně s pekárnou. Od prodejce automobilů bude společnost požadovat 

zajištění služebních vozů. 

 

Zadavatel projektu: BurgerCorp s.r.o. 

Projektový tým: Jednatelé společnosti 

Vedoucí administrativní pracovník 

Vedoucí pekárny 

Hlavní kuchař 

Vedoucí dispečinku 

Kmenoví zaměstnanci 

 Testovací řidič 

 Řidiči 

 Mechanik 

 Programátor 
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3.2  Logický rámec 

Tabulka č. 3: Logický rámec (Zdroj: vlastní zpracování) 

  Popis OOU Způsob ověření Rizika a 

předpoklady 

Záměr 1. Posílení 

konkurenceschopnosti 

1.1 Zvýšení počtu objednávek o 

25% 

1. Navýšení počtu objednávek   

2. Ekonomický růst 

firmy 

2.1 Zvýšení tržeb oproti 

minulému roku o 20% 

2. Účetní výkazy 

3. Rozšíření 

zákaznické klientely 

3.1 Získání nových zákazníků z 

jižních oblastí Brna 

3. Navýšení počtu objednávek 

Cíl 1. Vytvoření nové 

centrály 

1.1 Spuštění centrály do běžného 

provozu 

1. Příjem objednávek Správné propojení 

systému  

Výstupy 1. Projektový tým 1.1 Postačující počet členů 

projektového týmu 

1.1.1 Dokumentace projektu Aktivní zapojení 

všech členů týmu 

2. Úvodní analýza 

okolí 

2.1 Schválení návrhu vzniklého z 

analýzy 

2.1.1 Smlouvy s gastro 

společností, instalatérskou 

společností a prodejcem aut 

Vhodně zvolená 

lokalita centrály 

3. Implementace 3.1 Zapojení elektřiny 3.1.1 Výstupy elektřiny fungují   

3.2 Zapojení vody 3.2.1 Tekoucí voda   

3.3 Instalace kuchyňských 

zařízení 

3.3.1 Všechna zařízení funkční   

3.4 Nákup služebních aut 3.4.1 Pojízdná auta  

3.5 Propojení obou centrál v 

objednávkovém systému 

3.5.1 Přijímaní objednávek v 

obou centrálách 

  

4. Testování a školení 4.1 Proškolení zaměstnanci 4.1.1 Kvalitně odváděná práce   

4.2 Testovací provoz centrály 4.2.1 Funkční systém a vybavení   

5. Ukončení projektu 5.1 Předání centrály jednatelům 5.1.1 Předávací protokol   
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Klíčové 

aktivity 

  Zdroje Termíny   

1.1 Projekt zadán jednateli 

společnosti 

Jednatelé společnosti 8 dní Jasné zadaní projektu 

2.1 Sestavení projektového týmu Jednatelé společnosti 5 dní Kvalitně zpracovaný 

přípravný dokument 

3.1 Nalezení lokality nové centrály Vedoucí dispečinku, řidiči, 

jednatel společnosti 

6 dní   

4.1 Uzavření smluv s dodavateli Jednatelé společnosti, vedoucí 

administrativní pracovník  

26 dní   

4.2 Zapojení vody, elektřiny a 

instalace kuchyňských zařízení 

Gastro společnost, instalatérská 

společnost, prodejce automobilů 

49 dní   

4.3 Kontrola výstupu zapojení Jednatelé společnosti, hlavní 

kuchař, vedoucí pekárny 

8 dní   

4.4 Služební vozy schopné 

provozu 

Mechanik 8 dní   

5.1 Nábor nových zaměstnanců Jednatelé společnosti, vedoucí 

administrativní pracovník 

15 dní   

5.2 Zaučení nových zaměstnanců Hlavní kuchař, vedoucí pekárny, 

vedoucí dispečinku 

6 dní   

6.1 Propojení nové centrály se 

stávající 

Programátor 8 dní   

7.1 Testovací provoz centrály Jednatelé společnosti 15 dní   

7.2 Ostrý provoz centrály Jednatelé společnosti 4 dny   

8.1 Předání centrály Jednatelé společnosti 4 dny Spokojení zaměstnanci a 

zákazníci 
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3.3 WBS  

Za pomoci WBS struktury byl projekt ‚Vytvoření nové centrály‘ rozdělen do pěti 

základních úrovní. Každá základní úroveň obsahuje seznam jednotlivých činností, jenž 

se musí vykonat, než se bude moci přejít na další úroveň. Jedná se o úrovně Projektový 

tým, Úvodní analýza okolí, Implementace, Testování a školení a Ukončení projektu.  

Vytvoření nové 

centrály

1. Projektový tým
2. Úvodní analýza 

okolí
3. Implementace

4. Testování a 

školení

5. Ukončení 

projektu

1.1 Sestavení 

projektového týmu

2.1 Porovnání 

konkurence

2.2 Nalezení 

lokality nové 

centrály

3.1 Výběrové 

řízení dodavatelů

3.2 Uzavření 

smluv s dodavateli

3.3 Zapojení 

elektřiny

3.4 Zapojení vody

3.5 Instalace 

vybavení kuchyně

3.6 Hledání 

 vozové flotily 

3.7 Prohlídka 

 vozové flotily  

mechanikem

3.8 Kontrola 

výstupu zapojení 

3.10 Nábor nových 

zaměstnanců

3.9 Servisní 

kontrola  

3.11 Propojení 

nové centrály se 

stávající

4.1 Testování 

rychlosti doručení 

objednávek

3.12 Vybavení 

pracovního 

prostoru dispečera

4.2 Zaučení 

nových 

zaměstnanců

4.3 Testování 

objednávkového 

systému

4.4 Testovací 

provoz centrály

5.1 Ostrý provoz 

centrály

5.2 Předání 

centrály

 

Obrázek č. 7: Úrovně projektu (Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.4 RACI matice 

Následující část práce má za úkol jednotlivým členům projektového týmu přiřadit 

odpovídající činnosti z pohledu odpovědností. V tabulce RACI matice jsou ve sloupcích 

uvedeni členové projektového týmu. V řádcích jsou uvedeny konkrétní činnosti, které 

odpovídají činnostem ve struktuře WBS. 

Sestava projektového týmu je následující: Jednatelé společnosti, vedoucí administrativní 

pracovník, vedoucí pekárny, hlavní kuchař, vedoucí dispečinku, kmenoví zaměstnanci, 

testovací řidič, řidiči, mechanik a programátor. 

V rámci projektu se vytvoří samostatný tým dodavatelů. Ti nejsou součástí projektového 

týmu, neboť je nad nimi speciální dozor, který je rozdílný od dozoru nad členy 

projektového týmu. Jedná se o instalatérskou společnost (zapojení elektřiny a vody), 

gastro společnost (vybavení kuchyně a pekárny) a prodejce aut (nalezení služebních 

automobilů). 

Jelikož se jedná o matici odpovědnosti, budou členům týmu dané aktivity přiřazeny dle 

následujícího klíče: 

• Z – zpracovává – Jedná se o osobu, která je odpovědná za provedení dané 

činnosti. 

• S – spolupracuje – Cílová osoba, jenž se podílí na zpracování činnosti a provádí 

konzultace s odpovědnou osobou. 

• K – kontroluje – Osoba odpovědná za kontrolu prováděné činnosti, tzn. stará se o 

dodržování termínu, kontroluje vzniklé výstupy atd. 

• I – informuje – Tento člen projektového týmu je informován o průběhu konkrétní 

činnosti a zjištěné informace prezentuje buď osobě, která má na starost kontrolu 

dané činnosti a/nebo členovi týmu odpovědnému za vykonání této činnosti. 
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Tabulka č. 4: RACI matice (Zdroj: vlastní zpracování) 
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P
ro

d
ej

ce
 a

u
t Z - zpracovává 

S - spolupracuje 

K - kontroluje 

I - informován 

  

Projektový tým 

Sestavení projektového týmu Z S S S S S S S S S    

Úvodní analýza okolí 

Porovnání konkurence Z S  S S   S      
Nalezení lokality nové centrály Z I   S   S      

Implementace 

Výběrové řízení dodavatelů K, I Z S S S      S S S 

Uzavření smluv s dodavateli K, I Z S S S      S S S 

Zapojení elektřiny K, I          Z   
Zapojení vody K, I          Z   
Instalace vybavení kuchyně K, I  S S        Z  
Hledání „vozové flotily“ S I   S        Z 

Prohlídka „vozové flotily“ mechanikem S        Z    S 

Kontrola výstupu zapojení  Z S S S S      I I I 

Servisní kontrola K, I        Z     
Nábor nových zaměstnanců S Z I I I I  I      
Propojení nové centrály se stávající S K   S     Z    
Vybavení pracovního prostoru dispečera Z I   S         
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Testování a školení 

Testování rychlosti doručení objednávek K    S  Z S      
Zaučení nových zaměstnanců I  S Z S S  S      
Testování objednávkového systému K, I    S     Z    
Testovací provoz centrály Z S S S S S S S I S    

Ukončení projektu 

Ostrý provoz centrály Z S S S S S  S      
Předání centrály Z S I I I         
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3.5 Lewinův model 

Lewinův model je sled systematicky uspořádaných kroků, vedoucích k řízení změny. 

Jeho úkolem je nalezení odpovědí na otázky, které popisují oblasti, jako např. síly 

popisující změny, nositele změny, intervenční strategie, realizace změny a závěrečné 

zhodnocení (21). 

3.5.1 Síly inicializující proces změny 

Na základě zhodnocení vnějšího, interního a oborového prostředí, jenž bylo provedeno 

v první kapitole a následně shrnuto do SWOT analýzy, bylo rozhodnuto o vybudování 

nové centrály. K tomuto závěru se došlo jako k nejlepšímu, neboť poskytuje největší 

příležitost pro společnost a zároveň odstraní hned několik slabých stránek podniku. 

Těmito stránkami jsou: omezené pokrytí města Brna rozvozem a s tím spojenými 

pomalými časy doručování do jižních částí Brna.  

3.5.2 Silové pole 

Tabulka č. 5: Síly pro a proti změně (Zdroj: vlastní zpracování) 

Síly pro změnu Síly proti změně 

Odstranění několika slabých stránek Konkurence 

Rozšíření pole působnosti Časové náklady 

Zaměstnanci podniku Finanční náklady 

Růst podniku  

 

3.5.3 Nositel změny 

Agent změny, který se stará o plánování a řízení procesu změny, je nositelem změny a 

celkovým realizátorem procesu. Agent může být podpořen tzv. sponzorem změny. Ten 

zajišťuje realizaci změny na vlastní náklady, a to ať už se jedná o náklady finanční, lidské, 

či materiální (21). 
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Úkolem agenta změny je rozpoznání všech negativních a pozitivních jednotlivců, kteří 

mohou proces změny narušit nebo ovlivnit. Hlavním atributem těchto jednotlivců je 

schopnost flexibility a ochoty akceptovat proces změny (21). 

V případě společnosti BURGER INN se hlavním agentem stane jeden z jednatelů 

společnosti. Je to z toho důvodu, že se dříve na podobném procesu změny podílel a má 

tedy v tomto ohledu již určité zkušenosti, které zabrání opakování chyb minulých. 

Poněvadž se jedná o malý podnik, tak všichni pracovníci jsou s touto změnou obeznámení 

a mají k ní pozitivní vztah. Agent změny má v tomto ohledu tu výhodu, že se neočekává 

negativní přístup ze strany zaměstnanců, nýbrž jejich samotná spolupráce. To má za cíl 

dosažení co nejlepšího možného výsledku, v co nejkratším čase to jen bude možné. 

3.5.4 Intervenční strategie 

Zasaženými oblastmi z hlediska intervenční strategie budou: 

• Komunikační a organizační toky ve firmě 

• Procesy ve firmě 

• Vozový park 

Komunikace a organizace firmy bude probíhat strukturálně stejně, pouze s tím rozdílem, 

že místo jedné centrály, budou nyní centrály dvě. Komunikace mezi nimi bude zajištěna 

pomocí počítačové aplikace, jejímž hlavním úkolem bude urychlení komunikačního a 

organizačního procesu. 

Procesy ve firmě se budou snažit o automatizaci dodavatelských procesů. Tento problém 

zahrnuje uvědomění veškerých dodavatelů společnosti o nově vzniklé centrále a 

vyřešením případných problémů spojených s pravidelnými dodávkami na novou adresu. 

S tím, že pro stávající centrálu, zůstanou dodací pokyny beze změny. 

Posledním bodem je zásah do vozového parku. Požadavky na tento bod jsou přesně 

definovány. Automobily musí být vhodné do městského provozu (menší, spořivé, …), 

musí mít CNG nádrže, nesmí mít najeto více než 200 000 kilometrů a musí být 

v bezproblémovém stavu z hlediska jejich funkčnosti a závad.   
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3.5.5 Realizace změny 

Před samotnou realizací je změna modelována projektem. Projekt je tvořen souborem na 

sebe navazujících činností. Pro modelování a plánování činností tak, aby proběhly v 

přesně definovaném sledu, se využívá metod síťové analýzy. V seminární práci bude 

využito metody kritické cesty, a to konkrétně stochastickou metodu PERT.  

Při plánovaní a tvorbě projektu je nutné mj. analyzovat rizika, která by mohla během 

realizace projektu vzniknout. Přestože mohou být rizika pozitivního či negativního 

charakteru, práce se zaměřuje na rizika, která by způsobila růst nákladů anebo by ohrozila 

úspěšnou realizaci projektu v plánovaném termínu.  

Implementace změny bude provedena celkem ve třech fázích. První fáze (fáze 

rozmrazení) již probíhá, neboť samotná potřeba vybudování nové centrály vzešla z 

požadavků jednatelů. Výsledky analýz a průzkumu trhu rozhodly o investici do vlastního 

řešení. V této fázi dochází k distribuci informací mezi všechny vedoucí pracovníky, aby 

s realizací plánované změny byli seznámeni.  

V druhé etapě (fáze změny) proběhne realizace naplánovaného projektu a intervence do 

dříve specifikovaných oblastí. Cílem této etapy je realizace a plné využití nové centrály 

pro zvýšení efektivity rozvozu a zajištění komunikace mezi oběma centrálami.  

Druhá etapa plynule přejde do třetí fáze, tzv. fáze zmrazení, ve které bude snaha udržet 

provedenou změnu a zautomatizovat proces rozvozu a komunikace. Z počátku mohou 

nastat problémy z hlediska komunikace, neboť bude třeba rozdělit rozvozovou oblast na 

dvě poloviny takovým způsobem, aby doručovací časy byly co nejkratší. 

3.5.6 Zhodnocení 

Výsledky, kterých bude dosaženo provedením řízené změny, je velmi složité vyhodnotit, 

neboť se nejedná o kvantitativní, ale kvalitativní důsledky, které změna vyvolá. Projekt lze 

hodnotit jako úspěšný, jestliže vzroste celková spokojenost zaměstnanců s organizací práce. 

Jediné kvantitativní hodnoty, které je možné sledovat, je průměrné časové zpoždění zadaných 

úkolů, i když je není možné porovnat se stavem před změnou, neboť pro toto porovnání 

neexistují žádná data, ale pouze do určité míry subjektivní odhady. 
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3.6 Síťový graf 

Jelikož dokážeme v samotných uzlech grafu znázornit potřebné údaje a je na tom 

z hlediska přehlednosti mnohem lépe než hranový, použiji pro charakteristiku PERT 

právě uzlově definovaný graf. Výhodou uzlově definovaného síťového grafu je také jeho 

praktičnost, neboť jej využívá i program MS Project sloužící k plánování projektů.  

Volba časových charakteristik bude určena metodou PERT, neboť se jedná o projekt, u 

kterého nelze jednoznačně určit jednotnou dobu trvání činnost, jako například u metody 

CPM, a proto se bude pracovat celkem se třemi časovými odhady (optimistický, 

nejpravděpodobnější, pesimistický). Ty poté následně budou převedeny na deterministický 

model (tvar) pro možnost zanesení do síťového grafu a jeho konstrukci. 

3.6.1 Plánované činnosti 

Pro naplánování činností, jenž mají za cíl dosažení změny, je třeba vytvořit tři časové 

údaje, jak již bylo zmíněno v kapitole předcházející. Charakteristika ‚a‘ určuje 

optimistický odhad činnosti, charakteristika ‚m‘ popisuje nejpravděpodobnější časový 

odhad a charakteristika ‚b‘ se zaobírá pesimistickým odhadem. Všechny tři 

charakteristiky jsou poté použity ve vzorci pro deterministický model. Tento model 

vychází ze vzorce počítající vážený průměr a přiřazuje nejpravděpodobnějšímu časovému 

odhadu nejvyšší váhu. 

Rovnice č. 2: Převod na deterministický model (Zdroj: (5)) 

𝑡𝑒 =
𝑎 + 4 ∗ 𝑚 + 𝑏

6
 

Jelikož činnosti nejdou vždy systematicky po sobě, bylo jim přiřazeno pořadové číslo a 

číslo předchůdce (předchozí činnosti), pokud u dané činnosti nějaký byl. Toto číslo 

předchůdce určuje rovněž pořadí, v jakém budou po sobě následovat. 
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Tabulka č. 6: Seznam činností síťového grafu (Zdroj: vlastní zpracování) 

č. Činnost 
Odhady (ve dnech) 

Předchůdci D(te) 
a m b te 

1 
Projekt zadán jednateli 

společnosti 
4 7 14 7,67 - 2,78 

2 Sestavení projektového týmu 3 5 8 5,17 1 0,69 

3 Porovnání konkurence  3 5 8 5,17 2 0,69 

4 
Nalezení lokality nové 

centrály 
3 6 10 6,17 3 1,36 

5 
Výběrové řízení instalatérské 

společnosti 
4 7 12 7,33 4 1,78 

6 Uzavření smlouvy 1 2 4 2,17 5 0,25 

7 Zapojení elektřiny 10 14 20 14,33 5 2,78 

8 Zapojení vody 11 12 16 12,50 5 0,69 

9 Kontrola výstupů zapojení 2 3 5 3,17 5 0,25 

10 

Výběrové řízení na 

dodavatele kuchyňského 

(gastro) vybavení 

7 9 12 9,17 6;7;8;9 0,69 

11 Uzavření smlouvy 1 2 4 2,17 10 0,25 

12 Instalace vybavení kuchyně 19 21 31 22,33 10 4 

13 Kontrola funkčnosti zařízení 3 4 7 4,33 10 0,44 

14 

Zadání projektu rozšíření 

vozového parku prodejci 

automobilů 

2 4 5 3,83 11;12;13 0,25 

15 Hledání „vozové flotily“  7 13 21 13,33 14 5,44 

16 
Prohlídka „vozové flotily“ 

mechanikem 
1 2 5 2,33 14 0,44 

17 
Podpis smlouvy o koupi 

automobilů 
1 2 4 2,17 14 0,25 

18 
Služební vozy schopné 

provozu (servisní kontrola) 
5 7 14 7,83 14 2,25 
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19 
Testování rychlosti doručení 

objednávek 
7 10 14 10,17 15;16;17;18 1,36 

20 
Vybavení pracovního 

prostoru dispečera 
3 5 7 5,00 19 0,44 

21 Nábor nových zaměstnanců 11 14 25 15,33 20 5,44 

22 Zaučení nových zaměstnanců 4 6 9 6,17 21 0,69 

23 
Propojení nové centrály se 

stávající  
6 7 11 7,50 22 0,69 

24 
Testování objednávkového 

systému 
1 3 5 3,00 23 0,44 

25 Testovací provoz centrály 12 14 21 14,83 24 2,25 

26 Ostrý provoz centrály 3 4 7 4,33 25 0,44 

27 Předání centrály 2 4 6 4,00 26 0,44 

 

Z tabulky činností je následně konstruován graf, v závislosti po sobě jdoucích činností a 

časových hodnot uvedených právě v této tabulce. Ke zkonstruování grafu je použit výše 

zmíněný uzlově definovaný graf. Schéma uskupení jednotlivých časových hodnot je 

vyobrazen v následujícím obrázku. 

ZM  KM 

te č. činnosti  

ZP RC KP 

Obrázek č. 8: Schéma uzlu v síťovém grafu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Hodnoty ‚te‘ a ‚č. činnosti‘ odpovídají hodnotám uvedených v tabulce se seznamem 

činností a jejich časových odhadů. ‚ZM‘ je nejdříve možným začátkem činnosti – tedy 

doba, kdy činnost může nejdříve začít. ‚ZP‘ je naopak nejpozději přípustný začátek 

činnosti – činnost musí nejpozději začít, aby se čas projektu neprodloužil. Charakteristika 

‚RC‘ je rezervou celkovou a odpovídá na otázku: O kolik se může činnost zpozdit, aniž 

by byl ovlivněn celkový čas projektu? Jestliže je ‚RC‘ nulová, znamená to, že činnost se 

nachází na kritické cestě. Celková rezerva (RC) je rozdílem mezi začátkem přípustným 

(ZP) a začátkem možným (ZM).  
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Posledními charakteristikami jsou ‚KM‘ a ‚KP‘. ‚KM‘, neboli konec možný, je nejdříve 

možný konec činnosti a je vypočítán jako součet nejdříve možného začátku činnosti (ZM) 

a doby trvání činnosti. Určuje, kdy je nejdříve možné ukončení činnosti.  

‚KP‘ – nejpozději přípustný konec činnosti – je počítán zpětně od konce síťového grafu 

a je dán nejpozději přípustným začátkem uzlu následujícího. Následuje-li po uzlu více 

činností, jedná se o minimální hodnotu z množiny ZP předcházejících činností. Vyjadřuje 

čas, kdy musí činnosti nejpozději skončit. 

Tabulka činností rovněž obsahuje údaj o rozptylu trvání činnosti ‚D(te)‘, který udává, jak 

moc je optimistický a pesimistický časový odhad rozptýlen kolem realistického odhadu. 

Z rozptylu lze jeho odmocněním získat směrodatnou odchylku říkající, jak se od sebe 

hodnoty vzájemně liší. 

Rovnice č. 3: Rozptyl trvání činnost (Zdroj: (5)) 

𝐷(𝑡𝑒) =
(𝑏 − 𝑎)2

36
 

V programu MS Project byla vytvořena tabulka s jednotlivými činnostmi a jejich délkou 

trvání včetně přesných datumů začátků a konců činností. Z tabulky je patrné, že projekt 

bude trvat téměř 8 měsíců. 

Tabulka č. 7: Seznam činností s daty zahájení a ukončení (Zdroj: vlastní zpracování) 

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení 

Projekt zadán jednateli společnosti 7,67 dní 23.4. 18 2.5. 18 

Sestavení projektového týmu 5,17 dní 2.5. 18 10.5. 18 

Porovnání konkurence 5,17 dní 10.5. 18 17.5. 18 

Nalezení lokality nové centrály 6,17 dní 17.5. 18 25.5. 18 

Výběrové řízení instalatérské společnosti  7,33 dní 25.5. 18 5.6. 18 

Uzavření smlouvy 2,17 dní 5.6. 18 7.6. 18 

Zapojení elektřiny  14,33 dní 5.6. 18 26.6. 18 

Zapojení vody  12,5 dní 5.6. 18 22.6. 18 

Kontrola výstupů zapojení  3,17 dní 5.6. 18 8.6. 18 

Výběrové řízení dodavatele kuchyňského (gastro) 

vybavení  
9,17 dní 26.6. 18 9.7. 18 

Uzavření smlouvy  2,17 dní 9.7. 18 11.7. 18 

Instalace vybavení kuchyně 22,33 dní 9.7. 18 8.8. 18 

Kontrola funkčnosti zařízení  4,33 dní 9.7. 18 13.7. 18 
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Zadání projektu rozšíření vozového parku prodejci 

automobilů 
3,83 dní 8.8. 18 14.8. 18 

Hledání „vozové flotily“ 13,33 dní 14.8. 18 31.8. 18 

Prohlídka „vozové flotily“ mechanikem  2,33 dní 14.8. 18 16.8. 18 

Podpis smlouvy o koupi automobilů  2,17 dní 14.8. 18 16.8. 18 

Služební vozy schopné provozu (servisní kontrola) 7,83 dní 14.8. 18 24.8. 18 

Testování rychlosti doručení objednávek  10,17 dní 31.8. 18 14.9. 18 

Vybavení pracovního prostoru dispečera  5 dní 14.9. 18 21.9. 18 

Nábor nových zaměstnanců 15,33 dní 21.9. 18 15.10. 18 

Zaučení nových zaměstnanců  6,17 dní 15.10. 18 23.10. 18 

Propojení nové centrály se stávající  7,5 dní 23.10. 18 1.11. 18 

Testování objednávkového systému 3 dní 1.11. 18 6.11. 18 

Testovací provoz centrály  14,83 dní 6.11. 18 27.11. 18 

Ostrý provoz centrály 4,33 dní 27.11. 18 4.12. 18 

Předání centrály 4 dní 4.12. 18 10.12. 18 

 

Zkonstruovaný uzlově definovaný síťový graf poskytuje přehled nad všemi definovanými 

charakteristikami. Uzly (činnosti) s nulovou celkovou rezervou jsou zvýrazněny červenou 

barvou, jelikož jsou velmi důležité. Kritická cesta je v síťovém grafu vyznačena 

červenými šipkami a indikuje nutnost ustanovit kontrolní mechanismy na vyznačené 

činnosti, neboť zpoždění jejich realizace by mělo za následek prodloužení celkové doby 

trvání projektu, což je velmi nechtěný stav, neboť zvyšuje veškeré náklady na projekt. 

Z kritické cesty je poté možnost spočítat celkovou rizikovost projektu. V tomto případě 

je 20 činností kritických, z celkových 27. Z toho vychází celková rizikovost projektu v 

hodnotě 74%. 
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Obrázek č. 9: Síťový graf (Zdroj: vlastní zpracování)
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3.7 Analýza rizik 

Pro analýzu rizik, tzn. jejich identifikace, ohodnocení a návrh opatření je využita 

skórovací metoda. V prvním kroku, ve kterém dochází k vytvoření seznamu možných 

rizik, jsou jednotlivá rizika identifikována. V druhém kroku je každému riziku přiřazeno 

ohodnocení (tzv. skóre) podle jeho pravděpodobnosti a dopadu. Následná opatření, 

popsaná ve třetím kroku, mají za úkol tlumit dopad vysoce problematických rizik anebo 

snižovat jejich pravděpodobnost. 

3.7.1 Identifikace rizik a jejich zhodnocení 

Seznam rizik a jeho ohodnocení byl vytvořen metodou zvanou brainstorming.  

Hodnocena byla pravděpodobnost, s jakou se příslušné riziko může vyskytnout, a úroveň 

dopadu, kterou by riziko potažmo způsobilo. K hodnocení byla využita desetistupňová 

škála hodnot, ve které číslo 1 představuje nejnižší pravděpodobnost (resp. dopad rizika) 

a hodnota 10 zastupuje nejvyšší pravděpodobnost. Celková hodnota rizika byla získána 

součinem hodnoty pravděpodobnosti a dopadu. 

Tabulka č. 8: Rizika projektu (Zdroj: vlastní zpracování) 

 
Riziko P-st Dopad Hodnota  

Špatně provedená analýza konkurence 2 2 4 

Nevhodně zvolená lokalita centrály 3 6 18 

Nenalezení firem na zapojení vody a elektřiny 2 6 12 

Výpadky elektrické energie 2 8 16 

Nenalezení dodavatele kuchyňského vybavení 3 4 12 

Nenalezení ‚automobilové flotily‘ 3 8 24 

Porucha automobilu 8 9 72 

Pomalé doručovací časy 4 4 16 

Špatně vyřešený komunikační kanál mezi 

centrálami (technický faktor) 
6 8 48 

Špatná komunikace mezi centrálami (lidský faktor) 8 4 32 

Nízký zájem zákazníků 4 6 24 

Nekvalifikovaný personál 4 7 28 
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Na základě identifikace rizik a jejich hodnot byla vytvořena tzv. mapa rizik. Mapa rizik 

slouží k určení významnosti rizika, a to tak že je mapa rozdělena do 4 kvadrantů. První a 

druhý kvadrant určuje nejvýznamnější rizika (jedná se o kritická a významná rizika). Třetí 

a čtvrtý kvadrant jsou pak běžná a bezvýznamná rizika, která nebudou projekt výrazněji 

omezovat, avšak je dobré je taktéž sledovat. Pokud se riziko nachází v prvním nebo 

druhém kvadrantu, je nutné riziku provést opatření, které sníží jeho celkový dopad, 

popřípadě jeho pravděpodobnost.  

Obrázek č. 10: Mapa rizik před opatřeními (Zdroj: vlastní zpracování) 

3.7.2 Opatření 

Opatření budou aplikována na rizika, která se nacházejí v segmentu pro kritická a 

významná rizika (v mapě rizik vyznačena červeně). Pokud by se nějaké riziko nacházelo 

ve zmíněných kvadrantech, bylo by velmi riskantní spouštět proces změny.  

Mezi kritická rizika patří porucha automobilu a špatně vyřešený komunikační kanál mezi 

centrálami z technického pohledu. 
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Tabulka č. 9: Kritická rizika (Zdroj: vlastní zpracování) 

Riziko Opatření 

Porucha automobilu Nákup rezervních vozů 

Špatně vyřešený komunikační kanál mezi 

centrálami (technický faktor) 

Pravidelná kontrola výstupu 

administrátorem 

 

Pro snížení kritických rizik je zapotřebí zakoupit dva až tři náhradní vozy pro případ, že 

by se poškodilo nějaké z právě používaných. Dále je třeba zajistit pravidelnou kontrolu 

komunikačních kanálů mezi centrálami, aby nedošlo například k zpožděné komunikaci 

zaviněné programem apod. Tuto věc bude mít na starost administrátor programu. 

Z části významných rizik se v mapě objevují položky jako výpadek elektrické energie, 

nenalezení automobilové flotily, nekvalifikovaný personál, nenalezení firem na zapojení 

vody a elektřiny, nevhodně zvolená lokalita centrály, nízký zájem zákazníků. 

Tabulka č. 10: Významná rizika (Zdroj: vlastní zpracování) 

Riziko Opatření 

Výpadky elektrické energie Záložní zdroj 

Nenalezení ‚automobilové flotily‘ Dočasný pronájem automobilů 

Nekvalifikovaný personál Kvalitní pohovory s uchazeči o práci 

Nenalezení firem na zapojení vody a 

elektřiny 
Předběžná smlouva 

Nevhodně zvolená lokalita centrály Snížení dosahu centrály pro rozvoz 

Nízký zájem zákazníků Zvýšení počtu reklam 

 

Snížení významných rizik se dá dosáhnout zajištěním náhradního zdroje elektrické 

energie, dočasným pronájmem automobilů, zkvalitněním pracovních pohovorů 

(zaměstnat pouze lidi s praxí), sepsáním předběžné smlouvy s vykonavateli, snížením 

celkového dosahu centrály a zvýšením počtu reklam. 

Běžná a bezvýznamná rizika budou podstoupena, neboť nepředstavují takovou hrozbu 

pro společnost a pro celkový projekt. 
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Jakmile budou opatření rizik zavedena, dojde k vytvoření nového přehledu rizik, jejich 

pravděpodobností a dopadu. Poté je vytvořena nová mapa rizik. 

Tabulka č. 11: Opatření rizik (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 11: Mapa rizik po opatřeních (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Riziko P-st Dopad Hodnota  

Nevhodně zvolená lokalita centrály 2 3 6 

Nenalezení firem na zapojení vody a 

elektřiny 
2 4 8 

Výpadky elektrické energie 2 5 10 

Nenalezení ‚automobilové flotily‘ 3 4 18 

Porucha automobilu 8 3 24 

Špatně vyřešený komunikační kanál mezi 

centrálami (technický faktor) 
4 5 20 

Nízký zájem zákazníků 3 5 15 

Nekvalifikovaný personál 2 5 10 
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Na nové mapě rizik lze vidět, že všechna identifikovaná rizika byla vhodnými opatřeními, 

která jsou zmíněna v odstavcích výše, přesunuta do méně rizikových segmentů. Rizika se 

nyní většinou shlukují ve třetím segmentu obsahující bezvýznamná rizika. Žádné z rizik 

již není významné či kritické, a proto není riskantní spustit proces změny.  

Navržená opatření si vyžadují finanční, lidské a časové zdroje. Finanční zdroje budou 

pokrývat především využití právnických služeb při tvorbě smluv se společnostmi tak, aby 

bylo docíleno maximální spokojenosti a jistoty s výsledkem poptávaných služeb, dále 

budou zdroje poskytnuty na pořízení automobilů a náhradního zdroje elektřiny. Lidské a 

časové zdroje budou nutné zejména při kontrole komunikace mezi centrálami 

z technického hlediska a pro kvalitní nábor nových zaměstnanců. 

3.8 Napojení centrál  

V této kapitole bude vysvětleno, jakým způsobem dojde k propojení obou centrál, a 

taktéž bude objasněno fungování objednávkového systému pro obě centrály. K této 

činnosti bude najat externí programátor. 

Jak již bylo zmíněno u analýzy 7S, konkrétněji v kapitole Systémy ve firmě, tak hlavními 

komunikačními prostředky jsou mobilní telefony a e-mail. U mobilních telefonů 

komunikace probíhá za pomoci aplikace WhatsApp. Pro elektronickou poštu se používá 

Gmail. 
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3.8.1 Propojení centrál a objednávkový systém 

Úkolem programátora bude propojení centrál takovým způsobem, aby bylo dosaženo cíle, 

kdy nedojde k doručení objednávky na špatnou centrálu. Každá z centrál bude mít na 

starosti předem dané městské části Brna a městu Brnu přilehlé obce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 12: Lokace centrál (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Z obrázku je patrné, v které části města Brna by se měla nacházet nová centrála. 

Následující obrázek pak znázorňuje rozdělení městských části mezi současnou a novou 

centrálou. 

Obrázek č. 13: Rozdělení města Brna mezi centrály (Zdroj: vlastní zpracování) 

Objednávkový systém funguje takto: Zákazník má možnost si jídlo objednat ze dvou 

webových stránek. První z nich je přímo webová stránka společnosti BURGER INN. 

Druhou možností je poté přes službu společnosti Dáme Jídlo. V obou případech dojde 

dispečerovi potvrzovací mail s konkrétními údaji o objednávce. Součástí této zprávy je 

pak i adresa a poštovní směrovací číslo (PSČ). Úkolem programátora tedy bude vyřešit 

situaci, aby objednávky z městských částí dispečerům chodily na ty centrály, jejichž jsou 

součástí.  



71 
 

Nejpraktičtější způsob, jak tohoto cíle dosáhnout je vytvořením druhého e-mailu pro 

novou centrálu. Poté vytvořit podmínky, kdy PSČ městské části bude rozhodovat o tom, 

zda objednávka dorazí k dispečerovi na současné centrále nebo ji obdrží dispečer nové 

centrály. Pro přehlednější představu je tato situace znázorněna v tabulce, jenž je uvedena 

níže. 

Tabulka č. 12: Způsob třídění objednávek (Zdroj: vlastní zpracování) 

Objednávkový systém – způsob třídění objednávek 

Objednávka Městská část PSČ Centrála 

Teyschlova 23 Brno – Bystrc 635 00 Nová centrála 

Šámalova 84 Brno – Židenice 615 00  Původní centrála 

 

Poněvadž mohou zákazníci rovnou volat dispečerovi a nemusí využívat objednávkového 

systému, bude ještě zapotřebí vyřešit situaci v momentě, kdy vznikne nová centrála. 

Tohoto cíle se dá dosáhnout tak, že na nové centrále bude zřízeno nové telefonní číslo. 

Poté ale bude potřeba uvést, na kterou centrálu má zákazník volat, aby mu jídlo bylo 

dovezeno co nejdříve, ale hlavně aby nevznikaly problémy s narušováním pracovního 

procesu jednoho z dispečerů v případě, pokud by zákazník volal na špatnou centrálu. 

Komunikace mezi dispečery centrál bude zajištěna přes speciální kanál v aplikaci 

Whatsapp. Bude se jednat o velice důležitou komunikaci, neboť v případě maximálního 

vytížení jedné z centrál se může dispečer rozhodnout pro přeposlání určitého počtu 

objednávek na druhou centrálu, která v tomto případě bude sloužit jako tzv. pojistka.  

3.8.2 Přilehlé obce 

S rozložením sil do dvou centrál vzniká firmě nová možnost, a to rozvoz i mimo město 

Brno. Jak současná (severní), tak nová (jižní) centrála má ve svém dosahu několik obcí, 

které jsou v těsné blízkosti města Brna a kterým by byly schopny poskytnou své služby. 
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V rámci severní centrály se jedná o tyto obce: 

• Rozdrojovice 

• Jinačovice 

• Kuřim 

• Česká 

• Lelekovice 

• Adamov 

• Bílovice nad Svitavou 

Obrázek č. 14: Obce severní centrály (Zdroj: vlastní zpracování) 
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V rámci jižní centrály se jedná o tyto obce: 

• Popůvky 

• Troubsko 

• Střelice 

• Ostopovice 

• Nebovidy 

• Moravany 

• Modřice 

• Želešice 

• Rajhrad a okolí 

• Šlapanice a okolí 

Obrázek č. 15: Obce jižní centrály (Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.9 Analýza zdrojů a nákladů 

Cílem této kapitoly je provést analýzu zdrojů a zjistit náklady na mzdy, na dodavatele, 

režijní náklady a celkové náklady projektu. 

3.9.1 Přiřazení zdrojů 

Na základě tabulky RACI matice jsou jednotlivým činnostem projektu přiřazeny zdroje. 

Za zdroje jsou považování členové projektového týmu společně s dodavateli, kteří se do 

projektu zapojí v jeho průběhu. 

Kolonka Maximální počet jednotek určuje počet pracovníků zdroje. Z tabulky tudíž platí 

že u zdroje Jednatelé maximální počet jednotek v hodnotě 200%, představuje dva 

jednatele. Stejný vzorec platí i u kmenových zaměstnanců, řidičů, instalatérů a 

pracovníků gastro společnosti. 

Musí se ovšem zohlednit i fakt, že vznikne možnost, kdy nebude třeba osmi kmenových 

zaměstnanců a všech podobných zdrojů s větším počtem pracovníků, než je 100%. Pokud 

by tato situace nastala, je zapotřebí v programu MS Project upravit maximální počet 

jednotek na konkrétní procento. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 16: Přiřazení zdrojů projektu (Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.9.2 Stanovení nákladů na projekt 

Neboť RACI matice ukazuje, jaký zdroj (pracovník) se podílí na konkrétních činnostech, 

je nezbytné vyčíslit vzniklé náklady.  

Následující kapitola počítá pouze s odhadovanými náklady, jenž se od skutečných mohou 

značně lišit. Během trvání projektu je stanovena osmi hodinová pracovní doba s možností 

přesčasů, které jsou odměněny 10% zvýšením běžné hodinové mzdy. 

Mzdové náklady 

Projektový tým se z větší části skládá ze zaměstnanců společnosti BURGER INN. Během 

práce na projektu budou tito zaměstnanci pobírat zvýšenou mzdu, neboť se bude jednat o 

práci mimo jejich pracovní oblast. Bude se jednat o 20% zvýšení hodinové mzdy, než 

kterou mívají běžně stanovenou. 

Členové projektového týmu, kteří nepracují pro sledovanou firmu, budou mít hodinou 

mzdu pevně stanovenou. Jedná se o mechanika a programátora. Dodavatelské náklady 

jsou vyčísleny v rámci dodavatelských nákladů. 

Mechanik v rámci své hodinové sazby a činností na kterých se bude podílet, obdrží částku 

v hodnotě 45 600,- Kč. Hodinová sazba mechanika činí 300 Kč/hod. 

Tabulka č. 13: Náklady na mechanika (Zdroj: vlastní zpracování) 

  Sestavení 

projektového 

týmu 

Prohlídka „vozové 

flotily“ mechanikem 

Servisní 

kontrola 

Testovací provoz 

centrály 

Mechanik 12 000,- Kč 6 000,- Kč 19 200,- Kč 8 400,- Kč 
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U programátora se hodinová sazba pohybuje v hodnotě 250 Kč/hod. Z činností, na 

kterých se podílí a které má na starosti vznikla celková suma 51 000,- Kč. 

Tabulka č. 14: Náklady na programátora (Zdroj: vlastní zpracování) 
 

Sestavení 

projektového 

týmu 

Propojení nové 

centrály se 

stávající 

Testování 

objednávkového 

systému 

Testovací 

provoz centrály 

Programátor 10 000,- Kč 15 000,- Kč 6 000,- Kč 20 000,- Kč 

 

Po sečtení mzdových nákladů na mechanika a programátora dostáváme celkovou sumu 

mzdových nákladů v hodnotě 96 600,- Kč. 

Tabulka č. 15: Mzdové náklady (Zdroj: vlastní zpracování) 

Externista Odhadovaná suma 

Mechanik 45 600,- Kč 

Programátor 51 000,- Kč 

Celkem 96 600,- Kč 

 

Dodavatelské náklady 

Dodavatelské náklady budou složeny z hodinové mzdy pracovníků dodavatelských 

společností a jednotlivého vybavení potřebného pro plynulý chod centrály. Jak již bylo 

zmíněno, tak dodavatelé do projektu vstupují až později a nejsou přímou součástí 

projektového týmu. 

Instalatérská společnost má na starosti zapojení elektřiny a vody. Na těchto činnostech se 

budou střídavě pohybovat 4 instalatéři/elektrikáři. V rámci jejich hodinové sazby a 

instalovaných součástek jsou náklady na instalatérskou společnost v celkové hodnotě 

172 150,- Kč. 
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Tabulka č. 16: Náklady instalatérské společnosti (Zdroj: vlastní zpracování) 

  

Uzavření 

smlouvy s 

dodavatelem 

Zapojení 

elektřiny 

Zapojení 

vody 

Kontrola 

výstupu 

zapojení  

Součástky 

Instalatérská 

společnost 
4 000,- Kč 56 000,- Kč 50 000,- Kč 12 000,- Kč 50 150,- Kč 

 

Gastro společnost bude pracovní prostory vybavovat kuchyňským příslušenstvím. Kromě 

toho je třeba započítat i práci tří zaměstnanců společnosti. Náklady na tohoto dodavatele 

se pohybují v hodnotě 460 850,- Kč. 

Tabulka č. 17: Náklady gastro společnosti (Zdroj: vlastní zpracování) 

  

Uzavření smlouvy 

s dodavatelem 

Instalace vybavení 

kuchyně 

Kontrola výstupu 

zapojení  

Kuchyňské 

vybavení 

Gastro 

společnost 
4 000,- Kč 132 000,- Kč 24 000,- Kč 300 850,- Kč 

 

Poslední dodavatelem projektu je prodejce automobilů. Ten má za úkol najít tzv. vozovou 

flotilu. Jedná se o celkový počet 5 služebních automobilů, které musí jezdit převážně na 

CNG palivo. Celková suma nákladů včetně pěti vozů činí 234 000,- Kč. 

Tabulka č. 18: Náklady prodejce automobilů (Zdroj: vlastní zpracování) 

  Uzavření smlouvy 

s dodavatelem 

Hledání 

„vozové flotily“ 

Prohlídka 

„vozové flotily“  

Automobily 

Prodejce 

automobilů 
4 000,- Kč 26 000,- Kč 4 000,- Kč 200 000,- Kč 

 

Po sečtení všech dodavatelských nákladů dostáváme celkovou sumu 867 000,- Kč. 

Tabulka č. 19: Dodavatelské náklady (Zdroj: vlastní zpracování) 

Dodavatel Odhadovaná suma 

Instalatérská společnost 172 150,- Kč 

Gastro společnost 460 850,- Kč 

Prodejce automobilů 234 000,- Kč 

Celkem 867 000,- Kč 
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Režijní náklady 

Někteří zaměstnanci společnosti BURGER INN, pracují na projektu v rámci mimo hlavní 

pracovní činnosti. Za činnost na projektu budou pobírat zvýšenou mzdu, která bude 

započtena do celkových režijních nákladů. Mezi tyto zaměstnance patří jednatelé 

společnosti, hlavní administrativní pracovník, vedoucí pekárny, hlavní kuchař, vedoucí 

dispečinku, testovací řidič, kmenoví zaměstnanci a řidiči. Tito členové, vyjma jednatelů, 

se nebudou podílet na všech činnostech projektu a jejich pracovní doba bude 

nepravidelná. Součástí režijních nákladů jsou taktéž náklady na energie, nájem a spotřeba 

pohonných hmot. 

Z výše uvedených skutečností byly režijní náklady odhadnuty na 510 000,- Kč.  

Celkové náklady 

Veškeré náklady, které byly odhadnuty v této kapitole budou nyní sečteny, aby daly 

ucelenou sumu projektu. Součástí celkových nákladů jsou i náklady na opatření proti 

rizikům, která byla řešena v analýze rizik.  

Tabulka č. 20: Celkové náklady projektu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Typ nákladů Odhadovaná suma 

Mzdové náklady (náklady na externisty) 96 600,- Kč 

Dodavatelské náklady 867 000,- Kč 

Režijní náklady 510 000,- Kč 

Náklady na opatření proti rizikům 100 000,- Kč 

Celkem 1 573 600,- Kč 

Celková suma 1 573 600,- Kč je pouze expertní odhad. Skutečná suma se může 

samozřejmě lišit. 



79 
 

3.10 Přínosy návrhů řešení 

Projekt rozšíření pole působnosti pro společnost BURGER INN je velmi důležitým 

krokem pro růst podniku jako takového. Tohoto projektu bude dosaženo realizováním 

cíle, kterým je vytvoření nové centrály rozvozu.  

Při úspěšné realizaci podniku dojde k posílení konkurenční pozice společnosti na trhu a 

k rozšíření zákaznické klientely. Firma v současnosti ztrácí cenné zákazníky z jižních 

oblastí Brna a tím ztrácí rovněž v konkurenčním boji. Mnoho firem totiž vlastní více než 

jednu centrálu rozvozu, a tím rozšiřují dostupnost svých služeb v městě Brně a jeho okolí. 

Dalším důležitým bodem tohoto projektu je vzájemné propojení obou centrál. Tedy nově 

vzniklé a současné centrály. Je důležité, aby byla zajištěna bezchybná komunikace mezi 

centrálami, a také je nutno zajistit přerozdělování objednávek do správných centrál, 

v rámci objednávkového systému. 

V dokumentaci jsou popsány veškeré činnosti projektu. Z činností byl sestaven i časový 

plán, který určuje dobu trvání projektu a identifikoval kritické činnosti podniku, jenž se 

nesmí opozdit. Jednotlivé činnosti mají na starosti členové projektového týmu a 

dodavatelé. Potencionální hrozby jsou pak zjištěny analýzou rizik. Jsou k nim navržena 

jednotlivá opatření, která mají za úkol tato rizika snížit. V poslední části se projekt zabývá 

analýzou zdrojů a nákladů. Tyto dvě analýzy poskytují přehledné informace o rozvržení 

práce mezi jednotlivé členy týmu a určují expertní odhad nákladů projektu. 

Úspěšnou realizací projektu společnosti vzniknou nové, dříve nevyužité, služby novým 

zákazníkům, zvýší se celkový roční obrat společnosti (zvýšení tržeb), firma nabídne 

občanům několik nových zajímavých pracovních míst, dojde ke zvýšení 

konkurenceschopnosti podniku, vznikem nové centrály dojde ke snížení tlaku na 

současnou centrálu a celkově se rozšíří podvědomí o firmě v rámci města Brna a jeho 

okolí.  
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ZÁVĚR 

Diplomová práce měla za cíl vytvoření projektu na novou centrálu společnosti BURGER 

INN s využitím metod projektového managementu. V rámci tohoto cíle se pak stanovilo 

i několik dílčích cílů. Nejpodstatnějším z nich bylo vyřešení komunikace a 

objednávkového systému v rámci propojení nové a současné centrály sledované 

společnosti. 

V první části práce byla popsána teoretická východiska práce, jenž byla použita v rámci 

celého projektu. Kromě teoretických znalostí jsou zde popsány i metody projektového 

managementu, kterých bylo využito v dalších částích diplomové práce za účelem úspěšné 

realizace projektu. 

Na část teoretickou navazovala část analýzy současného stavu podniku. Zde byla popsána 

zkoumaná firma z hlediska její historie a současnosti, byly provedeny analýzy pomocí 

metody SLEPT, 7S, SWOT a Porterova pětifaktorového modelu. Ze SWOT analýzy byly 

zjištěny silné a slabé stránky podniku, příležitosti a hrozby. 

V poslední části diplomové práce byl již přímo vytvořen návrh na vyřešení stanoveného 

cíle a s ním spojenými problémy. Byly použity metody popsané v teoretické části práce 

a k nim již přiděleny konkrétní údaje. Jednalo se o vytvoření základní listiny projektu, 

logického rámce, WBS struktury, RACI matice a spousty dalších metod, potřebných 

k dosažení požadovaného cíle. Na základě nákladů pak byl stanoven celkový rozpočet 

projektu. Následně byly popsány přínosy společnosti, vzniklé úspěšnou realizací projektu 

na novou centrálu rozvozu. 

Z výsledků diplomové práce můžeme říci, že se úspěšně podařilo zpracovat návrh na 

rozšíření pole působnosti podniku, s využitím metod projektového managementu. 

Diplomová práce může tedy oběma jednatelům společnosti BURGER INN sloužit i jako 

vzor nebo podklad k realizaci projektu v případě, že se ho podnik rozhodne realizovat.  
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