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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zaměřuje na řízení rizik vybraného projektu modernizace obchodního 

centra Avion shopping park. V první části jsou vytyčena teoretická východiska pro vypracování 

diplomové práce. Druhou částí je analýza současného stavu společnosti IKEA, analýza vnějšího 

a vnitřního prostředí společnosti a jejich shrnutí v SWOT analýze. Poslední částí je navržení 

vlastního řešení pro realizaci projektu. Součástí tohoto řešení je identifikace rizik a 

vyhodnocení těchto rizik pomocí metody RIPRAN. Vybraným rizikům jsou navržena opatření 

vedoucí ke snížení pravděpodobnosti nebo dopadu rizika na projekt. 

Abstract 

This Master thesis focuses on the risk management of a selected project of modernization of 

Avion shopping park. The first part sets out the theoretical starting points for the elaboration of 

the Master thesis. The second part is an analysis of the current state of IKEA, an analysis of the 

external and internal environment of the company and their summaries in the SWOT analysis. 

The last part is about proposing a solution for the implementation of the project. Risk 

identification and risk assessment using the RIPRAN method is part of this solution. The 

selected risks are designed to reduce the probability or impact of risk on the project. 
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Úvod 

 

Diplomová práce se zaměřuje na konkrétní projekt modernizace nákupního centra 

Avion shopping park. I když je konkurenceschopnost společnosti Ikea, která je vlastníkem 

celého nákupního centra, poměrně vysoká je nutné neustále zlepšování a posilování zmíněné 

konkurenceschopnosti. Projekt by měl zajistit zlepšení služeb pro zákazníky, zvýšení tržeb, a 

právě zlepšení konkurenceschopnosti. 

První část diplomové práce se věnuje stanovením cílů a metodik vypracování práce.  

Následuje teoretická část, která se zaměřuje na vymezení teoretických východisek pro 

vypracování práce. Zde je teoreticky popsán projekt, plánování projektu, analýzy, rizika a 

metoda RIPRAN, která je použita v návrhové části pro identifikaci a ohodnocení rizik.  

Následující analytická část je zaměřena na zhodnocení současného stavu společnosti 

pomocí strategických analýz, které jsou na závěr shrnuty do SWOT matice, která odhaluje silné, 

slabé stránky, příležitosti a hrozby společnosti.  

V poslední a nejdůležitější části diplomové práce jsou identifikovány rizika spojená 

s projektem. Rizika projektu jsou zpracována pomocí metody RIPRAN. Tyto rizika jsou 

ohodnoceny a pro nejzávažnější rizika je navrženo opatření vedoucí ke snížení 

pravděpodobnosti vzniku rizika, popřípadě ke snížení dopadu tohoto rizika na projekt. Jsou zde 

také vypracovány základní dokumenty projektu, mezi něž patří identifikační listina projektu a 

logický rámec projektu. Dále je zde vyobrazena časová, zdrojová a nákladová analýza projektu. 

Cíle práce, metody a postupy zpracování 
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1 CÍL PRÁCE 

Hlavním cílem diplomové práce je zpracování a navržení procesu řízení rizik 

konkrétního projektu. Tento proces je navržen před samotným zahájením projektu.  

Pro dosažení hlavního cíle byly definovány následující dílčí cíle: 

• Zpracování strategické analýzy, která shrnuje aktuální stav vnitřního a vnějšího okolí 

společnosti. Celá strategická analýza je shrnuta pomocí SWOT analýzy.  

• Návrh projektu pomocí softwaru MS Project, včetně časové, zdrojové a nákladové 

analýzy. 

• Identifikace rizik vybraného projektu, zhodnocení těchto rizik a následné navržení 

opatření která minimalizují pravděpodobnost nebo sníží dopad daného rizika. 

 

1.1 METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ PRÁCE 

Pro dosažení cílů práce byly použity speciální metody z oblasti strategického a 

projektového managementu. Mezi strategické metody využity pro analýzu okolí společnosti 

patří PEST analýza, Porterův model 5 sil a McKinseyho model 7S. Tyto analýzy byly 

podkladem pro vypracování SWOT analýzy. Dále byla využita identifikační listina projektu a 

jeho logický rámec. Projekt byl zpracováván pomocí softwaru MS Project, kde byla sestavena 

časová analýza, Gantův diagram, histogram zdrojů. Na závěr byly pomocí metody RIPRAN 

zhodnoceny rizika projektu a vypracovány opatření, která by měla vést ke snížení 

pravděpodobnosti výskytu rizika nebo dopadu rizika na projekt.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretická východiska diplomové práce popisují základy pro analýzu dané 

problematicky a následného návrhu řešení. Vysvětlují základy z oblasti projektového 

managementu, analýzy rizik a analýz z oblasti marketingu mezi něž patří PEST analýza, 

Porterův model pěti sil, McKenseyho analýza 7S nebo SWOT analýza. 

 

2.1 PROJEKTOVÝ MANAGEMENT 

Pod pojmeme projektový management neboli projektové řízení rozumíme soubor 

norem, doporučení a zkušenosti, popisující, jak řídit projekt. Vzhledem k různorodosti projektů 

se jedná spíše o všeobecně platné skutečnosti, určitou filozofii přístupu k řešení dané 

problematiky než o konkrétní a podrobné směrnice, návody apod. (1). 

Projektové řízení je způsob přístupu k návrhu a realizaci procesu změn neboli projektu, 

tak aby bylo dosaženo daného cíle ve stanoveném termínu, při stanoveném rozpočtu, tak aby 

realizovaná změna nevyvolala nežádoucí vedlejší efekt neboli tak aby vznikl úspěšný projekt. 

Především obsahuje samotné řízení jednotlivých projektů, vytvoření organizační struktury 

a koordinaci projektů z hlediska časových a disponibilních zdrojů (1).  

Principy projektového managementu 

• Systémový přístup. 

• Systematický postup. 

• Strukturování problému a strukturování v čase. 

• Přiměřené prostředky. 

• Interdisciplinární týmová práce. 

• Využití počítačové podpory. 

• Aplikace zásad trvalého zlepšování (3). 

 

2.2 PROJEKT 

Slovo projekt lze v českém jazyce chápat různými způsoby. V oblasti projektového 

řízení, například podle IPMA® standardu ICB v3.1 jako: „Projekt je jedinečný časově, 

nákladově a zdrojově omezený proces realizovaný za účelem vytvoření definovaných výstupů 
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(rozsah naplnění projektových cílů) v požadované kvalitě a v souladu s platnými standardy 

a odsouhlasenými požadavky (1, s.17).“ 

Nebo dle PMI® PM BoK verze 5: „Projekt je dočasné úsilí podniknuté pro vytvoření 

jedinečného produktu, služby nebo výsledku (1, s.17).“ 

Stručně lze říci, že se pod pojmem projekt skrývá definovaná a vymezená změna 

z nějakého výchozího stavu od stavu cílového (1). 

2.2.1 Cíl projektu 

Cílem projektu rozumíme slovní popis účelu, jehož má být pomocí realizace projektu 

dosaženo. Většinou je jedná o hierarchickou strukturu definovaných stavů, podmínek 

a vlastností popisující budoucí výsledek projektu. Je podstatným prvkem řízení a má pro projekt 

zcela zásadní význam. Hrají významnou roli ve všech fázích projektu (6).  

Formulace cílů projektu 

Vytvoření vhodného cíle projektu lze příznivě ovlivnit použitím metody SMART. Podle 

této metody by cíl měl být: 

• Specifický (Specific) - musíme definovat čeho chceme dosáhnout a pojmenovat cíl. 

• Měřitelný (Measurable) – abychom věděli v které části projektu se nacházíme musíme 

být schopni projekt měřit a monitorovat. 

• Akceptovatelný (Assignable) – cíl musí být pro nás samotné přípustný.  

• Reálný (Realistic) - Nemůžeme stanovovat ani příliš vysoké ani příliš nízké cíle. 

• Termínovaný (Time-bound) – musíme stanovit jasné a pevné termíny, které budeme 

kontrolovat a dodržovat (2). 

2.2.2 Kritéria pro úspěšný projekt 

Aby byl projekt úspěšný měl by splňovat následující kritéria. 

• Stanovení jasných cílů. 

• Dobrá definice projektu. 

• Dobře stanovené metody plánování. 

• Přesné řízení času a systém zpětné vazby. 

• Přísný systém sledování a řízení výkonu. 

• Přísné postupy kontroly změn. 

• Dostatečná dostupnost zdrojů (finančních, materiálových, lidských). 
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• Podpora sponzorů. 

• Přísná finanční kontrola. 

• Komplexní postupy kontroly jakosti. 

• Motivovaný a sehraný tým. 

• Dobrá smluvní dokumentace. 

• Dobrá interní a externí komunikace. 

• Dobré vztahy se zákazníky. 

• Dobře stanovený systém reportů pro management a zákazníka. 

• Politická stabilita. 

• Uvědomování si problematiky životního prostředí a souvisejících právních            

předpisů (16). 

2.2.3 Projektový trojimperativ 

Každý projekt je omezen takzvaným projektovým trojimerativem. Pro dosažení úspěchu 

musí manažer zvažovat rozsah, čas a náklady a současně tyto protichůdně cíle sladit. Manažer 

musí uvažovat o:  

• Rozsahu – Jakou práce je třeba udělat? Jaký produkt, službu nebo výstup zákazník či 

sponzor očekává? Jak bude rozsah ověřen?  

• Čase – Jak dlouho by měl projekt trvat? Jaký je harmonogram projektu? Jak bude 

monitorován stav projektu ve vztahu k časovému rozvrhu? Kdo bude schvalovat změny 

v harmonogramu?  

• Nákladech – Kolik by měla stát realizace projektu? Jaký je rozpočet? Jak se budou 

náklady sledovat? Kdo bude schvalovat změny rozpočtu (8)?  

 

Obr. 1: Projektový trojimperativ (10) 
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2.2.4 Fáze řízení projektu: 

• Zahájení – definování cílů a účelu, zahájení aktivit. 

• Plánování – jaké metody a postupy budou použity pro splnění cílů projektu, specifikace 

časového plánu a finančního rozpočtu. 

• Vykonání – realizace výstupů a dodávek předem stanoveným způsobem. 

• Monitorování – kontrola stavu projektových prací, sloužící ke zjištění odchylek od 

plánu, aby mohly být zavčas korigovány. 

• Ukončení – ukončení projektu po finanční a administrativní stránce. Součástí je 

i vyhodnocení projektu, které porovnává plán se skutečností, ze kterého dostaneme 

ponaučení, která mohou být užitečná při realizaci dalších projektů (12). 

2.2.5 Projektové role  

• Sponzor projektu – většinou člen vrcholového vedení organizace. Potřebuje 

dostatečnou pravomoc ke strategickému rozhodování. Propojuje projekt 

s managementem organizace. Zastupuje zájem vlastníka projektu. Sponzor je jmenován 

v zakládací listině projektu.   

• Zákazník projektu – neboli zadavatel je osoba nebo organizace, která si zadala 

realizaci projektu. Definuje požadavky, přebírá a akceptuje výstupy či výsledky 

projektu. Je odpovědný za dosažení přínosů. V mnoha případech může role zákazníka 

splývat s rolí sponzora. 

• Manažer projektu – osoba zodpovědná za dosažení cíle projektu a dodržování 

postupů, která jsou pro řízení projektu stanovena. Úkolem je koordinace týmu, tak aby 

byl projekt úspěšně realizován. Řídí změny, rizika, řeší problémy a podává zprávy o 

postupu. 

• Člen projektového týmu zodpovědný za výstup (garant) – podává manažerovi 

projektu zprávy o postupu na svěřeném výstupu (3). 

2.2.6 Logický rámec projektu 

Logický rámec je tvořen poměrně jednoduchou tabulkou vyobrazenou na následujícím 

obrázku. 
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Obr. 2: Tabulka znázorňující postup vypracování logického rámce projektu (11) 

 

Doporučený postup při zpracování dokumentace: 

• stanovení cíle projektu, 

• stanovení výstupu projektu pro dosažení cíle, 

• stanovení skupiny klíčových činností pro dosažení každého výstupu, 

• stanovení přínosů, 

• ověření dodržení vertikální logiky testem jestliže – pak, 

• stanovení požadovaných předpokladů na každé úrovni, 

• stanovení objektivně ověřitelných ukazatelů na úrovni cíle, výstupů a přínosů, 

• stanovení prostředků a způsobů ověření, 

• určení nákladů (rozpočtu) na provedení činností,  

• přehodnocení návrhu projektu,  

• zkontrolování tabulky jako celku a případné provedení úprav (4). 
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2.3 PLÁNOVÁNÍ PROJEKTU 

Mezi analýzy plánování projektu patří analýza časová a zdrojová.  

2.3.1 Časová analýza 

Časový plán neboli harmonogram je nedělitelnou součástí plánu projektu. Zahrnujete 

termíny, a časové návaznosti jednotlivých činností. Z harmonogramu lze zjistit celkové trvání 

projektu a termíny realizace jednotlivých kroků (7).  

Řízení časového hlediska projektu zahrnuje následující hlavní procesy řízení času:  

• definování činností projektu, 

• seřazení aktivit, 

• odhad zdrojů nutných pro jednotlivé činnosti, 

• odhad délky trvání jednotlivých aktivit, 

• vytvoření časového harmonogramu, 

• kontrola časového harmonogramu (8). 

2.3.2 Zdrojová analýza  

Realizace činností projektu vyžaduje čerpání zdrojů, mezi které patří zdroje materiální, 

finanční nebo lidské.  Právě lidské zdroje jsou jedny z nejdůležitějších. Projekt potřebuje 

pracovníky odlišných profesí. V určitém čase a místě máme k dispozici omezené množství 

pracovníků potřebné profese. Proto je nutné, rozvržení a řízení pracovníků při uskutečnění 

činností a celého projektu. Čerpání zdrojů závisí na časovém rozvrhu jednotlivých činností 

projektu (20).  

Analýza zdrojů obsahuje:  

• sumarizaci zdrojů – výpočet časového průběhu čerpání zdrojů, 

• rozvrhování zdrojů – metoda hledající minimální dobu realizace projektu, tak aby 

nedošlo k překročení kapacit zdrojů (21). 

Nedostatek zdrojů může vést k překročení časového harmonogramu projektu. 

Rozlišujeme dva typy zdrojů, a to zdroje převoditelné a nepřevoditelné. Převoditelné zdroje je 

možno převádět z jednoho časového úseku do druhého, např. materiál, finanční prostředky atd. 

Nepřevoditelné zdroje nelze převádět mezi jednotlivými obdobími, např. nevyužitá pracovní 

doba zaměstnance atd. (21). 
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Existuje vztah mezi množstvím potřebných zdrojů na jednotlivé činnosti a dobou trvání 

činnosti Díky tomuto vztahu můžeme optimalizovat průběh projektu. Například když 

vynaložíme více zdrojů na konkrétní činnost, může to vést ke zkrácení doby trvání činnosti. 

Obecně analýze tohoto vztahu říkáme zdrojová analýza projektu. Vzhledem k uvedeným 

skutečnostem je potřebné při řízení projektu, analyzovat zdroje projektu (21). 

2.4 RIZIKA 

Pod pojmem riziko rozumíme situaci, kde existuje možnost nepříznivé odchylky od 

žádoucího stavu, který očekáváme. Existují technické, ekonomické a sociální skupiny definic 

rizika. Dle technických definic můžeme chápat riziko např. jako:  

• nejistota vztahující se k újmě, 

• nejistota vznikající v souvislosti s možným výskytem událostí, 

• nebezpečí psychické, fyzické neb ekonomické újmy, 

• nebezpečí vzniku újmy, 

• nebezpečí zvyšující četnost a závažnost ztrát, 

• hmotná statek vystavený újmě, 

• osoba vystavená újmě, 

• pravděpodobnost vzniku újmy, 

• kombinace pravděpodobnosti a škody atd. (5). 

2.4.1 Klasifikace rizik 

Rizika lze klasifikovat z mnoha aspektů. Mezi základní patří členění rizika na: 

• podnikatelské a čisté riziko – podnikatelské má pozitivní i negativní stránky a čisté 

riziko má pouze stránku negativní tzn. existuje zde nebezpečí vzniku nepříznivých 

odchylek od žádoucího stavu, 

• systematické a nesystematické riziko – systematické je riziko vyvolané společnými 

faktory a postihující v jisté míře všechny činnosti, riziko nesystematické je riziko 

specifické pro jednotlivé činnosti, 

• vnitřní a vnější riziko – vnitřní rizika jsou rizika vztahující se k faktorům uvnitř firmy 

a vnější se vztahují k okolí, 

• ovlivnitelná a neovlivnitelná – ovlivnitelným rizikem se chápe riziko, které lze 

eliminovat, resp. oslabit opatřením orientovaným na jeho příčiny. U neovlivnitelného 

rizika nemáme možnost působit na jeho příčiny, 
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• primární a sekundární – sekundární je vyvoláno přijetím určitého opatření na snížení 

primárního rizika tvořeného všemi výše uvedenými faktory (14).  

Dále členíme rizika na: 

• technicko-technologická rizika, 

• výrobní, 

• tržní, 

• ekonomická, 

• finanční, 

• kreditní, 

• legislativní, 

• politická, 

• enviromentální, 

• informační, 

• spojená s lidským činitelem (14). 

2.4.2 Analýza rizik 

Cílem analýzy rizik je porozumění rizikům, jejich příčinám a důsledkům. Pro úspěšné 

provedení analýzy je nejdůležitější správné pochopení vazeb. Analýza rizik identifikuje rizika 

pro dílčí aktivity, klade a zodpovídá otázky typu:  

• Jaké faktory by mohly ohrozit úspěšné dosažení cíle? 

• Jaké potencionální problémy by mohly vzniknout při realizace aktivity či projektu? 

• Kdy, kde, jak a proč by se mohla rizika pravděpodobně vyskytnou a kdo by jimi mohl 

být ovlivněn? 

• Které významné faktory ovlivňující výsledky projektu v minulosti, resp. současnosti by 

se zajisté mohly vyvíjet odlišně od našich předpokladů? Atd. (15). 

2.4.3 Řízení rizik 

Řízení neboli management rizik je velice široká problematika lišící se dle svého 

zaměření například na přírodní katastrofy a havárie, rizika ochrany životního prostředí, finanční 

rizika, projektová rizika, obchodní rizika, technologická rizika, technická rizika, politická 

rizika, bezpečnostní rizika a mnohé další (5).  
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Přínosy řízení rizik 

Řízení rizik má pro společnosti a organizace velký přínos. Mezi hlavní přínosy patří 

možnost rozhodnutí se, za jakých podmínek a zda vůbec projekt začínat, toto rozhodnutí závisí 

na možné identifikaci rizika před samotným zahájením projektu. Dalším přínosem je možnost 

zpřesňování odhadu vlivu rizika na náklady a termíny plnění projektu během fáze plánování 

a tím případně včas provést potřebné změny. A v neposlední řadě zvyšuje spolehlivost 

předpovědi hrubé marže projektu čímž i předpověď hospodářského výsledku podniku (5). 

 

2.5 METODA RIPRAN 

Informace o metodě RIPRAN™ 

„Metoda RIPRAN (RIsk PRoject ANalysis) je určena zejména pro analýzu projektových 

rizik. Autorem metody je B.Lacko. Metoda vznikla původně pro analýzu rizik automatizačních 

projektů v rámci výzkumného záměru na VUT v Brně. Praxe ukázala, že po určitých úpravách 

je metodu možno aplikovat pro analýzu rizik širokého spektra různých projektů a v určitých 

případech i pro analýzu jiných druhů rizik, než jsou projektová rizika. RIPRAN™ je ochranná 

známka, registrovaná autorem v Úřadu průmyslového vlastnictví Praha pod reg. 283536 (13).“ 

Metoda patří mezi doporučené metody analýzy rizik projektů. 

Metoda se v současné době skládá ze čtyř základních kroků, kterými jsou:  

• identifikace nebezpečí projektu, 

• kvantifikace rizik projektu, 

• reakce na rizika projektu,  

• celkové posouzení rizik projektu (7). 

V prvním kroku provádí projektový tým sestavení seznamu pro identifikaci nebezpečí. 

Nejlépe ve formě tabulky (7).  

 

Obr. 3: Tabulka pro první krok metody RIPRAN (7) 
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V druhém kroku provedeme kvantifikaci rizika. Tabulku z prvního kroku rozšíříme o 

pravděpodobnost výskytu scénáře, hodnotu dopadu scénáře na projekt a výslednou hodnotu 

rizika ve finančním vyjádření (7).  

 

Obr. 4: Tabulka pro druhý krok metody RIPRAN (7) 

Metoda RIPRAN umožňuje jak číselnou, tak verbální kvantifikaci určení 

pravděpodobností a dopadů (7). 

Ve třetím kroku se analyzují opatření, která mají za úkol snížit hodnotu rizika na 

akceptovatelnou úroveň. Tyto návrhy se opět sestavují do tabulky (7).  

 

Obr. 5: Tabulka pro třetí krok metody RIPRAN (7) 

Ve čtvrtém kroku provedeme posouzení celkových hodnot rizika a vyhodnotíme 

rizikovosti projekte. Z výsledků zjistíme, zda je možní realizace bez zvláštních opatření (7).  

Metoda RIPRAN je zaměřena na podrobný rozbor možných hrozeb, případných 

scénářů, hodnot pravděpodobností a hodnot dopadů. Z těchto důvodu je poměrně složitější, 

pracnější a vyžaduje určité znalosti rizikového inženýrství a zkušenosti z minulých projektů. 

Na druhou stranu díky tomu přináší přesnější výsledky analýzy rizik. Dalším pozitivem je 

podpora projektového týmu v nalézání opatření ke snížení rizika tím, že nabízí tzv. typová 

opatření ke snížení rizika, která pomáhají objevit projektovému týmu mnohem snadněji 

konkrétní opatření. Metoda RIPRAN je využitelná ve všech fázích projektu (7). 
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3 ANALYTICKÁ ČÁST 

Analytická část se zabývá představením společnosti a vypracováním strategických 

analýz mezi něž patří analýza obecného okolí PEST, Porterův model 5 sil a McKinseyho 

model 7S. Výstupy těchto analýz jsou následně shrnuty pomocí SWOT matice, která hodnotí 

silné a slabé stránky společnosti, příležitosti a hrozby. 

3.1 PŘESTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

IKEA je švédská nábytkářská firma zaměřující se na prodej a výrobu levného nábytku 

a bytových doplňků. Založil ji v roce 1943 teprve sedmnáctiletý Ingvar Kamprad, který dostal 

peníze od svého otce za studijní úspěchy, které obratem investoval do založení vlastního 

podniku. Název společnosti IKEA tvoří iniciály jeho jména (Ingvar Kamprad) a první písmena 

názvů farmy a vesnice, kde se narodil (Elmtaryd a Agunnaryd). Logo firmy a uniformy 

zaměstnanců jsou ve švédských národních barvách.  

IKEA zpočátku byla zaměřena na zásilkový prodej, prodávala vše, co bylo žádané a za 

nízkou cenu. Jako například pera, peněženky, rámy na obrázky, ubrusy, hodinky, šperky, 

nylonové punčochy a další. Až v roce 1948 firma začala prodávat nábytek od místních výrobců. 

V roce 1958 byl otevřen první obchodní dům IKEA a se svými 6700 metry čtverečními byl 

největší prodejní přehlídkou nábytku ve Skandinávii. 

V dnešní době má společnost 335 obchodních domů ve 29 zemích světa. IKEA vstoupila 

na území tehdejšího Československa v roce 1991 a o pět let později otevřela první obchodní 

dům na pražském Zličíně. V současné době má na území České republiky 4 obchodní domy, 

a to dva v Praze, jeden v Brně a jeden v Ostravě. 

Výpis z obchodního rejstříku 

Datum vzniku a zápisu: 1. září 2003 

Spisová značka: C 94828 vedená u Městského soudu v Praze, zapsáno 1. září 2003 

Obchodní firma: IKEA Česká republika, s.r.o., zapsáno 1. září 2003 

Sídlo: Praha 5 - Zličín, Skandinávská 1/131, PSČ 15500, zapsáno 1. září 2003 

Identifikační číslo: 27081052, zapsáno 1. září 2003 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným, zapsáno 1. září 2003 
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3.2 ANALÝZA OBECNÉHO OKOLÍ – PEST 

PEST analýza vnějšího okolí popisuje Politické a legislativní, Ekonomické, Sociální 

a kulturní a Technologické faktory.  

3.2.1 Politické a legislativní  

Politické prostředí České republiky je poměrně nestabilní a neustále se mění. Zákony 

a normy jsou velmi složité a neustále se novelizují. Sledovat jejich změny, stojí firmu velké 

úsilí a náklady. Sortiment IKEA přesto splňuje nejpřísnější platné zákony bezpečnostní 

standardy. 

3.2.2 Ekonomické 

Česká ekonomika během minulého čtvrtletí vzrostla (5%), podobně na tom bylo i HDP 

(4,7%), inflace poklesla o cca 0,3 % a index spotřebitelských cen o 0,3% vzrostl. 

Nezaměstnanost se pohybuje mezi 3,5 až 4 %. Kupní síla v ČR neustále roste, za rok 2017 je 

na 60 % evropského průměru. 

Účetní období od 1.2.2017-31.8.2017 bylo pro společnosti velmi úspěšné. Celkový čistý 

obrat přesáhl 5,48 mil. Kč což odpovídá růstu tržeb oproti minulému účetnímu období 

o necelých    23 %. 

3.2.3 Sociální a kulturní  

Společnost má strategicky umístěny obchodní domy téměř po celém území České 

republiky. Jediným místem, kde obchodní domy IKEA chybí, jsou východní a jižní Čechy. Zde 

je velká příležitost k rozšíření.  

Obchodní domy jsou umístěny v dobře dostupných částech největších tří měst České 

republiky, nejlépe v blízkosti dálnice. Ve velkých městech je dobrá kupní síla a vysoká 

koncentrace pracovních sil různých úrovní, kterým společnost poskytuje pracovní místa napříč 

celou organizační strukturou podniku. Právě přátelské prostředí, pravidelná školení, benefity 

a vstřícný přístup ke svým zaměstnancům dělá ze společnosti TOP zaměstnavatele roku 2017 

v kategorii Obchod podle ČESU.  

Společnost je ovlivňována růstem počtu obyvatel nad 25 let, kteří se mohou stát 

potenciálními zákazníky. Mladí lidé často tíhnou k tzv. chytrému bydlení, kdy je vše ovládáno 

dálkovými ovladači nebo prostřednictvím chytrých telefonů. Za hrozbu by se dal považovat 
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trend volného prostoru v obytných místnostech, ve kterém je umístěno pouze minimum 

nábytku.  

 

3.2.4 Technologické faktory 

V moderní době se technologie každým dnem posouvá dále, může se jednat o mobilní 

aplikaci katalogu IKEA pro chytré telefony, samoobslužné pokladny, bezdrátové nabíjení, 

indukční varné desky nebo LED žárovky. Inovace techniky je pro společnost IKEA velice 

důležitá. Spotřebitelé kladou čím dál větší nároky na kvalitu produktu. Společnost vynakládá 

mnoho sil do zlepšení techniky, kvality, udržitelného rozvoje a zachování životního prostředí. 

Zároveň se snaží své produkty produkovat ve velkém a minimalizovat tak náklady. Každý rok 

společnost na trh uvádí nové výrobky, které zdokonalují použitím nových surovin a vylepšením 

technologie výroby. 

 

3.3 PORTERŮV MODEL PĚTI SIL 

O konkurenceschopnosti podniku rozhoduje pět faktorů. Vliv stávající konkurence, 

hrozba vstupu nové konkurence, vyjednávací síla odběratelů a dodavatelů a ohrožení ze strany 

substitutů.  

3.3.1 Stávající konkurence 

Mezi konkurenční společnosti patří společnosti v odvětví prodeje nábytku a bytových 

doplňku na území České republiky. Mezi významné konkurenty patří například Kika, Asko, 

Sconto, Jysk nebo XXXLutz.  

Většina stávajících konkurentů nabízí velmi podobný sortiment jako IKEA, proto 

jediné, co je od sebe odlišuje jsou doplňkové služby, které společnosti nabízejí. Na základě 

informací, které obchodní domy poskytují na svých internetových stránkách jsem zjistila, že 

všechny společnosti nabízejí platbu kartou, nákup na splátky, poskytnutí dopravy za poplatek, 

přilehlá parkoviště zdarma, standartní dvouleté záruky, umožnění vrácení nebo výměnu zboží 

v určitém termínu, poskytnutí zákaznického servisu, propagaci svých výrobků pomocí online 

katalogů. Mimo tyto standartní zákaznické služby nabízí IKEA i služby nadstandartní, kterými 

se od svých konkurentů odlišuje. Zákazník nemusí vynaložit žádné náklady, aby nakoupil od 

konkurence. Rozhoduje se především podle ceny a spokojenosti. 
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IKEA nabízené služby 

• Otevírací doba včetně svátků,  

• tištěný katalog – po celý rok nejsou měněny ceny,  

• samoobslužné pokladny,  

• prodloužená záruka na některé zboží,  

• internetový obchod,  

• online plánovač,  

• odvoz a ekologicky šetrná likvidace starého nábytku, 

• instalační služba, 

• měření domácnosti či kanceláře, 

• odborné poradenství,  

• 365 dní na vrácení zboží  

• šití na zakázku,  

• služby pro děti – dětský koutek, místnost pro maminky s dětmi, přebalovací pulty, 

vozíky na děti, dětské menu v restauraci, mikrovlnné trouby pro ohřev dětské stravy, 

soutěže,  

• služby pro invalidy,  

• restaurace a bistro, 

• online katalog nápadů a inspirací,  

• obchod se švédskými specialitami,  

• snaha o šetření životního prostředí,  

• charitativní činnost,  

• věrnostní program. 

 

IKEA má mezi lidmi poměrně dobrou pověst. Dbá na ekologii, bezpečnost a zdravotní 

nezávaznost svých produktů. V České republice navíc nabízí nově službu s názvem „Druhý 

život nábytku“. Tato služba spočívá v odkupu starého nábytku od svých zákazníku a za 

vykoupenou cenu je nabízen v koutku se zlevněným zbožím pro další zákazníky.  Nově také 

program Better Chicken (Za lepší kuře), první z několika programů IKEA Food „Za lepší 

podmínky“, které si kladou za cíl podpořit trvale udržitelné zemědělství.  

Součástí tohoto programu je soubor požadavků na udržitelnější produkci brojlerových 

kuřat v dodavatelském řetězci IKEA Food. Program se zabývá dobrými životními podmínkami 
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zvířat, veřejným zdravím a dopadem chovu na životní prostředí.  Společnost IKEA Food 

Services chce mít pozitivní vliv na lidi, zvířata i planetu a přišla s programy „Za lepší 

podmínky“, aby podpořila trvale udržitelné zemědělství. Zaměřuje se na všechny hlavní druhy 

zvířat, která hrají hlavní roli v dodavatelském řetězci. Dalším příkladem může prodej vánočních 

stromků. Za každý prodaný stromek je vysazen jeden nový strom v českých lesích. Ikea se 

těmito způsoby snaží minimalizovat dopad a chránit životní prostředí. 

3.3.2 Hrozba vstupu nové konkurence 

Největším konkurentem je XXXLutz. Skupina XXXLutz je druhým největším 

prodejcem nábytku na světě a patří mezi nejdynamičtější podniky v Evropě.  Společnost byla 

založena v roce 1945 v Rakousku. V dnešní době skupina XXXLutz provozuje v České 

republice dvě prodejny pod značkou XXXLutz, které jsou umístěné v Praze a nově jednu 

v Brně. Pod tuto značku ale také patří dalších deset obchodů Möbelix v České republice 

a společnost do budoucna hodlá expandovat dál. 

Přesto tento trh není pro nové firmy příliš lákavým. Hlavní roli hraje velký počet 

stávajících konkurentů, kteří mají své pobočky v mnoha zemích světa. Pro firmu, která na trhu 

teprve začíná, by bylo celkem nemožné snížit ceny svých produktů, tak aby se mohli vyrovnat 

tak velké konkurenci.   

3.3.3 Vyjednávací síla odběratelů  

Obchodní domy Ikea navštívilo v Česku více než 11,2 milionů zákazníků (2016). 

Největší počet odběratelů tvoří jednotliví zákazníci. O něco menší skupinu tvoří podnikatelé 

(fyzické osoby). Největší cílovou skupinou jsou mladí lidé a mladé domácnosti.  

Bariéry pro výstup jsou téměř nulové. Zákazník nemusí vynaložit žádné výdaje, aby nakoupil 

u konkurence. Při rozhodování je pro něho důležitá spokojenost, nabízené služby a zkušenosti 

se společností. Velmi důležitou roli hraje i cena a dostupnost. Výhodou je i to, že si zákazník 

zakoupené produkty odveze ihned domů. 

 

3.3.4 Vyjednávací síla dodavatelů 

Výrobky pro IKEA vyrábí přes 1 300 dodavatelů ve více jak 50 zemích světa a vyrobené 

zboží je shromažďováno ve 31 centrálních skladech po celém světě. Do obchodního domu je 

směřována více než polovina dodávek od přímých dodavatelů, zbytek distribuce pochází 
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z centrálního skladu v Polsku. Mezi největší dodavatele patří Čína, Polsko, Itálie, Německo 

a Švédsko. 

Významným dodavatelem pro IKEA je například dodavatelská firma dřevotřískových 

desek Hultsfred, sklárny Kavalier, dodavatel surovin pro gastronomii Fany Gastroservis, nebo 

dodavatelé elektrospotřebičů Whirpool, Electrolux a další. Největší dodavatelé dřeva jsou 

z Polska, Litvy, Ruska, Švédska a Německa. 

Společnost IKEA má dokonce některé své dodavatele v rozvojových zemích, ale 

pomocí kodexu IWAY dohlíží na dodržování základních lidských práv a stanovuje další 

požadavky na dodavatele. Kodex IWAY obsahuje přísná pravidla, která každou spolupráci 

podmiňují. Kodex IWAY stanoví minimální požadavky na ochranu životního prostředí, 

pracovní a další podmínky, které musí všichni dodavatelé splňovat. Kodex rovněž uvádí, co 

mohou na oplatku očekávat sami dodavatelé. Aby IKEA zajistila, že dodavatelé smlouvu plní, 

provádí v jejich skladech několikrát ročně kontroly. 

3.3.5 Hrozba substitutů 

Typickým substitutem pro sériovou výrobu nábytku je nábytek vyráběný na zakázku, 

nicméně tato výroba je mnohonásobě dražší, proto nepředstavuje velkou hrozbu. 

3.4 MCKINSEYHO MODEL 7S 

Tento model se dělí na takzvané „Tvrdé S“, což je strategie, struktura a systémy 

a „Měkké S“ mezi něž patří styl řízení, spolupracovníci, schopnosti a sdílené hodnoty 

3.4.1 Strategie 

Strategie společnosti IKEA je založena na IKEA konceptu. Koncept IKEA je založen 

na myšlence nabízet široký sortiment výrobků pro zařízení domácnosti, které si může dovolit 

co nejvíce lidí, nikoliv jen vybraná hrstka. Dosahují toho tak, že nabízí nábytek s dobrou funkcí, 

kvalitou, designem a hodnotou. Nikdy při tom nezapomínají ani na udržitelnost. Koncept IKEA 

zasahuje všechny části společnosti, od designu, přes vyhledávání zdrojů, obaly až po distribuci. 

Jejich cílem je vytvářet lepší každodenní život pro většinu lidí. Pravidelné zapojení do nového 

rozvoje trhu představuje další důležitý pilíř strategie IKEA. 

3.4.2 Struktura 

Struktura společnosti IKEA má hierarchickou organizační strukturu kvůli masivnímu 

rozsahu svých obchodních operací. Společnost provozuje 355 obchodů na 29 trzích, 
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24 prodejních a objednávkových míst v 12 zemích, 43 obchodních center v 15 zemích 

a 38 prodejních míst v 18 zemích světa. Zároveň IKEA neobsahuje obvyklé rysy hierarchické 

organizační struktury, jako je pomalá rychlost rozhodování a nesmírná role oficiálních titulů 

a postavení v rámci organizace. 

Zakladatel IKEA, Ingvar Kamprad, chtěl vytvořit takovou vlastnickou strukturu, která 

IKEA zajistí nezávislost a dlouhodobou perspektivu. Proto je IKEA Group od roku 1982 ve 

vlastnictví nadace se sídlem v Nizozemí. Zisk může pouze znovu investovat, použít na 

charitativní účely prostřednictvím Nadace IKEA nebo uložit jako finanční rezervu na budoucí 

investice. 

Stichting INGKA Foundation 

je vlastníkem INGKA Holding B.V. Jejím účelem je kromě jiného reinvestovat finanční 

zdroje do IKEA Group a prostřednictvím nadace Stichting IKEA Foundation financovat 

charitativní projekty. 

Stichting IMAS Foundation 

spravuje finanční aktiva nadace Stichting INGKA Foundation. 

Stichting IKEA Foundation 

je filantropickou odnoží nadace Stichting INGKA Foundation. Finančně podporuje 

programy zaměřené např. na podporu práv dítěte v rozvojových zemích a na zajištění lepší 

budoucnosti dětí i jejich rodin.  

INGKA Holding B.V.  

je mateřskou společností IKEA Group. Jejím úkolem je IKEA Group podporovat a řídit. 

Dozorčí radu tvoří Göran Grosskopf (předseda), Luisa Delgado, Lars-Johan Jarnheimer, Jonas 

Kamprad, Göran Lindahl, Peter Lund a Carl Wilhelm Ros. Ingvar Kamprad zastává pozici 

konzultanta dozorčí rady. 

IKEA Industry  

je skupina společností realizujících výrobu nábytku a desek či panelů z materiálů na bázi 

dřeva. Součástí jejich činnosti je vývoj výrobních kapacit a nových strategických obchodních 

oblastí na podporu růstu IKEA. Celkově pro IKEA Industry pracuje asi 18 000 zaměstnanců 

v 11 zemích. 
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Struktura franšíz 

IKEA Group získává maloobchodní systém a metody ve formě franšízy od Inter IKEA 

Systems B.V. v Nizozemsku. Inter IKEA Systems B.V. je vlastníkem obchodní myšlenky 

IKEA a poskytuje franšízy v celosvětovém měřítku. Franšízový systém IKEA byl zaveden 

počátkem 80. let minulého století.  

Inter IKEA Systems B.V. 

IKEA of Sweden, která je součástí IKEA Group, dostala od Inter IKEA Systems za úkol 

vyvíjet a vytvářet sortiment výrobků IKEA pro všechny obchodní domy IKEA. Inter IKEA 

Systems je součástí Inter IKEA Group. Inter IKEA Group a IKEA Group jsou dvě samostatné 

skupiny společností s odlišnými vlastníky.  

3.4.3 Systémy 

IKEA se spoléhá na soubor systémů. Mezi ně patří systém náboru a výběru 

zaměstnanců, systém vývoje a orientace týmů, systémy zpracování transakcí, systém řízení 

vztahů se zákazníky, systém business intelligence, systém řízení znalostí a další. Společnost 

IKEA podrobí každý ze svých systémů pravidelně kritickou analýzou, aby identifikoval 

a využil potenciál pro další vylepšení. 

3.4.4 Styl řízení 

Společnost IKEA je původem švédská a v oficiálních firemních materiálech je často 

zdůrazňováno, že kultura firmy vychází z životních hodnot vyznávaných právě ve Švédsku. 

Mezi hlavní hodnoty, které vyplynuly z výzkumu mezi 100 švédskými podnikateli patří 

svědomitost, čistota, skromnost, tolerance, láska k přírodě, loajalita, rovnost, snášenlivost. 

Společnost IKEA má zavedený motivační program ve formě osobního růstu, popřípadě jiných 

benefitů. Společnost si zakládá na firemních akcích ve formě společných firemních snídaní, 

firemních večírků, sportovních a jiných kulturních akcí. 

3.4.5 Spolupracovníci  

Ve společnosti pracuje přibližně 300 zaměstnanců na různých pracovních pozicích. 

Společnost se snaží, aby poměr zaměstnaných mužů a žen byl vyrovnaný. Například na pozici 

skladníka jsou převážně muži kvůli fyzicky náročné práci, naopak na personálním oddělení jsou 

ženy, na pozici prodavače nebo doplňovače zboží je tento poměr vyrovnaný.  
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3.4.6 Schopnosti 

Požadované vlastnosti se liší v závislosti na pozici pracovníka. Například zaměstnanci 

restaurace musí mít výuční list v oboru, zaměstnanci na pozici pokladní musí mít základní 

znalosti anglického jazyka, aby se v případě potřeby dokázali domluvit s zákazníkem z ciziny. 

Společnost podporuje vzdělávání svých zaměstnanců pomocí pravidelných školení. Pro své 

zaměstnance například zajišťují řidičský průkaz na vysokozdvižný vozík, který využívají při 

práci ve sklad. 

3.4.7 Sdílené hodnoty 

Mezi sdílené hodnoty společnosti IKEA patří pokora a pevná vůle, vést příkladem, 

troufnout si být jiní, pospolitost a nadšení, na ceně záleží, neutuchající volání po změnách, 

přijímání a delegování odpovědnosti. 

 

3.5 SWOT ANALÝZA 

SWOT analýza je univerzální analytická technika používaná pro zhodnocení vnitřních 

a vnějších faktorů ovlivňujících úspěšnost organizace.  

Hodnotí následující faktory:  

• Strengths – silné stránky. 

• Weaknesses – slabé stránky. 

• Opportunities – příležitosti. 

• Threats – hrozby. 

 

3.5.1 Silné stránky 

Společnost IKEA má velmi dobře zpracovanou marketingovou strategii. Výrobky 

prodává rozmontované v co nejmenším balení, tak aby si je téměř každý zákazník mohl domů 

odvést sám a nemusel využívat dopravní služby. Silnou stránkou jsou též inspirativní 

showroomy v obchodních domech. Většina zákazníků si díky dekorované a vybavené místnosti 

snáz nakoupí. Mnozí zákazníci se chodí do obchodního domu inspirovat, jakým způsobem si 

mohou zařídit svůj vlastní byt. Díky vybaleným a sestaveným výrobkům si je zákazník může 

prohlédnout a vyzkoušet. Další silnou stránkou společnosti je velké zaměření na zákazníka. 

Zákazník je v obchodním domě směrován pomocí šipek, směrových tabulí a také množství 

informačních pultů. Každý zákazník má možnost projevit svůj názor, ať už pozitivní, tak 
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negativní. Další silnou stránkou je nákup přes internet se kterým je spojená služba sledování 

zásilky, takže zákazník přesně ví, kdy mu zboží bude doručeno. Dále také věrnostní program, 

díky kterému se zákazníci vrací k dalším nákupům. 

Společnost se také intenzivně věnuje svým zaměstnancům různými školeními, zpětnými 

vazbami a rozvojovými pohovory. Každý zaměstnanec má vlastní zodpovědnost za svůj osobní 

rozvoj.   

3.5.2 Slabé stránky 

Mezi slabé stránky můžeme zařadit nízkou odolnost nábytku u levnějších produktů. 

Dále také vysoké náklady na dopravu při objednání online. V neposlední řadě také ztráta 

originality díky masově vyráběné produkci.  

 

„Postup provedení hodnocení IFE matice: 

• Zpracovat tabulku interních faktorů (například klíčových 5S a 5W ze SWOT) 

• Přiřadit každému faktoru váhy v rozsahu 0,00-1,00 podle důležitosti dané silné nebo 

slabé stránky – suma vah se musí rovnat 1,00 

• Ohodnotit faktory takto:  

4 body – výrazné S 

3 body – nevýrazné S 

2 body – nevýrazné W 

1 bod – výrazné W 

• Násobit váhu a hodnocení u každého faktoru – výsledkem je vážený poměr 

• Sečíst vážené poměry jednotlivých faktorů – výsledkem je celkový vážený poměr 

Celkové hodnocení – výsledný vážený poměr hodnotí interní pozici organizace nebo 

strategického záměru. Nejlepší možné hodnocení je 4, nejhorší 1. Střední hodnoty se pohybují 

kolem 2,5 (19).“ 
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Tab. 1: IFE matice Zdroj: vlastní zpracování 

S/W Popis Váha Body Celkem 

S1 marketingová strategie 0,05 4 0,2 

S2 inspirativní showroom 0,05 4 0,2 

S3 malé balení 0,05 4 0,2 

S4 zaměření na zákazníka 0,05 4 0,2 

S5 nákup přes internet 0,05 3 0,15 

S6 široký sortiment 0,15 3 0,45 

S7 nízká cen 0,15 3 0,45 

S8 zákaznický servis 0,1 4 0,4 

S9 věrnostní program IKEA FAMILY 0,05 3 0,15 

S10 charitativní činnost 0,05 3 0,15 

S11 školení zaměstnanců 0,05 3 0,15 

W1 odolnost nábytku 0,1 2 0,2 

W2 náklady na dopravu 0,05 1 0,05 

W3 masová výroba 0,05 1 0,05 

  Celkem 1 - 3 

 

Celkový vážený průměr vyšel 3, což znamená, že záměr podniku je podložen silnou 

interní pozicí. Mezi nejsilnější stránky se řadí široký sortiment a nízká cena produktů. Na 

druhou stranu tou nejslabší stránkou je jejich odolnost. 

3.5.3 Příležitosti 

Mezi příležitosti můžeme zařadit rozšíření působnosti v rámci České republiky, a to 

konkrétně do výše zmíněných východních a jižních Čech. 

3.5.4 Hrozby  

Mezi největší hrozby patří velká stávající konkurence, která se snaží udržovat co 

nejnižší ceny a přilákat co nejvíce zákazníků. Další hrozbou jsou nulové náklady pro zákazníka 

opři přechodu ke konkurenci a též nulové bariéry výstupu. Pro společnost také není dobrá příliš 

složitá legislativa. Také nástup nové vlády může znamenat pro společnost značný problém, 

v případě ztížení situace pro podnikatele.  
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„Postup provedení hodnocení matice EFE: 

• Zpracovat tabulku externích faktorů (například klíčových 5S a 5W ze SWOT).  

• Přiřadit každému faktoru váhy v rozsahu 0,00-1,00 podle důležitosti dané příležitosti 

nebo hrozby – suma vah se musí rovnat 1,00. 

• Ohodnotit faktory takto: 

4 body – výrazné O, 

3 body – nevýrazné O, 

2 body – nevýrazné T, 

1 bod – výrazné T. 

• Násobit váhu a hodnocení u každého faktoru – výsledkem je vážený poměr. 

• Sečíst vážené poměry jednotlivých faktorů – výsledkem je celkový vážený poměr. 

Celkové hodnocení – výsledný vážený poměr hodnotí externí pozici organizace nebo 

strategického záměru. Nejlepší možné hodnocení je 4, nejhorší 1. Střední hodnoty se 

pohybují kolem 2,5 (18).“ 

 

Tab. 2: EFE matice Zdroj: vlastní zpracování 

O/T Popis Váha Body Celkem 

O1 rozšíření působnosti 0,3 4 1,2 

O2 zvýšení atraktivnosti pro potencionální zaměstnance 0,1 4 0,4 

O3 nový design 0,1 3 0,3 

T1 konkurence 0,3 2 0,6 

T2 nulové bariéry výstupu 0,1 1 0,1 

T3 rostoucí náročnost zákazníků 0,1 1 0,1 
 

Celkem 1 - 2,7 

 

Celkový vážený průměr vyšel 2.7, což znamená, že záměr podniku je podložen středně 

silnou externí pozicí. Mezi nejdominantnější příležitosti se řadí rozšíření působnosti. 

Nejsilnější hrozbu tvoří současná konkurence podniku. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ ŘEŠENÍ  

V návrhové části využiji výstupů z předešlých analýz. Díky přístupu k dokumentaci 

projektu byly navrženy jednotlivé kroky k dosažení reálných cílů navrhovaného projektu.  

4.1 POPIS PROJEKTU 

Hlavní částí projektu je propojení existující budovy IKEA Centres a OD IKEA 

přístavbou, která zabezpečí přímé pěší propojení stávající obchodní pasáže IKEA Centres s OD 

IKEA. Tato pasáž bude mít nové maloobchodní funkce, dojde i rozšíření obchodního domu 

IKEA. Přidanou funkcí bude zábavní centrum a jednotky poskytující stravovací služby  

Celá stavba bude tří až čtyřpodlažní, se dvěma nadzemními (v části zábavního centra se 

třemi) podlažími a jedním podzemním podlažím pro podzemní parkoviště.  

Projekt propojení na straně objektu IKEA Centres využívá skutečnosti, že obchodní 

pasáž v IKEA Centres je umístěná před provozovnou Tesco a směrem k OD IKEA jsou dvě 

oddělené samostatné jednotky se vstupy zvenku. Tato oddělená část o ploše cca 12 000 m2 

bude demolována.  

V podzemí vznikne parkoviště a v nadzemí části propojení stávající obchodní pasáže v 

IKEA Centres, přes nový propojovací objekt se sousedním OD IKEA.  

Propojovací přistavěná část nákupního centra bude mít obloukovitý tvar a přirozeně 

propojí stávající pasáž v IKEA Centres s OD IKEA formou obchodní pasáže v obou podlažích.  

V rámci propojovacího objektu budou postavena tři komunikační jádra, která propojí 

podzemní parkování s nadzemní částí. Jedno jádro bude vybaveno eskalátorem z 1. PP až do 

2. NP a výtahy se schodištěm, druhé výtahy a schodištěm a eskalátorem z 1. NP do 2. NP a třetí, 

vnější, výtahy a schodištěm. Toto třetí komunikační jádro je situované před východem 

obchodního domu IKEA a zabezpečí dopravu zákazníků z OD IKEA do podzemního 

parkoviště. Centrální komunikační jádro bude ústit v centrální části pasáže, v prostoru vnitřního 

náměstíčka, odkud napojuje vstup do OD IKEA a pasáže, výstup vede až k restauracím 

a zábavní časti obchodního centra ve vyšším podlaží. 

Samotná stavba bude skelet, prefabrikovaný v kombinaci s monolitickým 

železobetonem, ocelí. Opláštění bude provedeno sendvičovými plechovými panely s izolační 

výplní.  



35 

 

Střechy budou tvořeny nosnými plechy, tepelnou izolací a hydroizolací. Sloupy skeletu 

stavby budou stát buď na pilotách. Atypické prvky budou ocelové. Na střeše v prostoru 

rekonstruované části IKEA Centres budou umístěny nové vzduchotechnické jednotky. Za 

těmito jednotkami směrem západním (směrem k obytné zástavbě v ulici Vomáčkova) bude 

realizováno stupňovité patro (max. výška 27 m), které tak stíní hlukové projevy technologií 

směrem k nejbližším hlukově chráněným objektům.  

Prosklení objektu bude velkoplošné i samostatnými okny, předpokládá se užití 

izolačních skel v ocelových konstrukcích s přerušeným tepelným mostem.  

Nově zastavěná plocha bude cca 7600 m2.  

Nově pronajímatelné plochy činí cca 15 100 m2.  

Celé podzemí pod nově postaveným propojovacím objektem a vestavbou v IKEA 

Centres bude využito jako veřejné parkoviště. Stavba je navržena tak, že část podzemního 

parkoviště přesahuje zastavěnou plochu novými objekty a bude umístěna pod dnešními 

parkovacími plochami před IKEA Centres i objektem OD IKEA. Do těchto častí mimo hlavní 

propojovací budovu, budou situované 2 vjezdové a výjezdové rampy.  

Garáž bude ohraničena pilotovou těsněnou stěnou, podlaha bude tvořená železobetonem 

s tlakovou izolací, který společně s pilotovou stěnou vytvoří tzv. bílou vanu. 

Počet parkovacích míst: cca 780.  

Plocha: cca 26 000 m2.  

Po realizaci propojovacího objektu se plánuje relokace současného obchodu 

Electroworld ze stávající budovy vedle OD IKEA do těchto nových prostor. Dojde k srovnání 

fasády s OD IKEA. Celá tato nově vzniklá spojená budova bude po přestavbě a rozšíření sloužit 

jako Obchodní dům IKEA. Objekt Electroworldu a jeho přístavba bude sloužit převážně jako 

samoobslužný sklad. Toto řešení umožní přenesení externího skladu ze Slatiny, což umožní 

odběr veškerého zboží OD IKEA zákazníky přímo v místě, bez nutnosti přejíždění do externího 

skladu.  

Celková plocha přístavby: cca 3 300 m2. 

Počet parkovacích míst: zaniklých: cca 50, nových: cca 35. 

Výstavba bude probíhat postupně za současného provozu nákupního centra. Hlukově 

významné práce pak nebudou prováděny v noční době, ani v časném ranním a pozdním 
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večerním období (6:00-7:00, 21:00-22:00 hodin). Výstavba zahrnuje demolici části stávajících 

objektů a zpevněných ploch, přemístění inženýrských sítí dotčených stavbou. Následovat bude 

realizace pilotů a postupné provádění výkopu podzemního parkoviště a odvoz vytěžené zeminy. 

Etapa této části výstavby bude trvat cca půl roku.  

Následovat budou betonářské a hydroizolační práce podzemní části parkoviště a 

následně betonáž stropu a výstavba propojovacího objektu, rekonstruované části IKEA Centres 

a připojující přístavby OD IKEA. 

V prostoru výstavby propojovací komunikace bude provedena skrývka ornice. 

Předpokládá se její deponování a využití pro výsadbu ozdobných dřevin a zeleně v rámci 

ozelenění plošek v prostoru parkoviště před obchodními objekty, v souladu s požadavky orgánu 

ochrany ZPF.  

Dřeviny nezasažené výstavbou budou zabezpečeny proti poškození.  

Nově stavěné, či rekonstruované objekty budou napojeny na stávající inženýrské sítě 

(energie, plyn, pitná voda, splašková voda, odvod srážkových vod aj.) Pro odpadní vody ze 

stravovacích a občerstvovacích zařízení bude instalován na odtoku splaškových vod lapač tuků 

(17).  

 

Obr. 6: Vyobrazení obchodního centra před přestavbou (17) 
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Obr. 7: Vyobrazení obchodního centra po přestavbě (17) 

 

 

Obr. 8: Plán přestavby obchodního centra (17) 
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Obr. 9: Plánek podzemních parkovacích stání (17) 
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4.2 IDENTIFIKAČNÍ LISTINA PROJEKTU 

Identifikační listina projektu je dokument shrnující klíčové parametry projektu. 

Schválení identifikační listiny se považuje za formální zahájení projektu.  

Identifikační listina projektu 

  

Název projektu: Modernizace nákupního centra Avion shopping parku Brno 

Identifikační číslo projektu: 

Zadavatel projektu: IKEA Centres Česká republika s.r.o 

Cíle projektu  

1. Propojení OD Ikea a Avion shopping parku. 

2. Výstavba podzemních garáží. 

3. Přesunutí externího skladu Ikea. 

Plánový termín zahájení: 01.03.2019 

Plánový termín ukončení: 16.06.2021 

Plánované náklady: 450 mil. Kč 

Hlavní milníky   

1. Zpravování poptávky na výstavbu. 

2. Výběr vhodného dodavatele. 

3. Územní rozhodnutí. 

4. Začátek výstavby a modernizace. 

5. Ukončení výstavby a modernizace. 

6. Převzetí dokončeného projektu. 

7. Zhodnocení projektu. 

Vydáno dne …………….. 

Schválil …………………. 
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4.3 LOGICKÝ RÁMEC PROJEKTU 

Tab. 3: Logický rámec projektu Zdroj: vlastní zpracování 

Název: Modernizace nákupního centra Avion Shopping park Brno 

 

Cíl Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje k ověření  

Zvýšit počet zákazníků.  

Včasné dokončení projektu.  

Dodržení rozpočtu projektu 

Nákupní centrum navštívilo o 20 % více 

zákazníku. 

 Projekt byl dokončen před 16.06.2021 

Náklady na projekt nepřesáhly 500 mil. Kč 

 Statistika návštěvnosti. 

Datum kolaudace. 

Soupis celkových 

nákladů. 

  

Účel Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje k ověření  

Vyšší tržby.  

Zvýšení kvality nabízených služeb.  

Zvýšení konkurenceschopnosti.  

 Navýšení tržeb o 15 %. 

Nárůst kladných recenzí na sociálních sítích. 

 

 

Účetní uzávěrka. 

Recenze zákazníků. 

Statistika návštěvnosti. 

  

  

Výstupy projektu Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje k ověření Předpoklady 

Modernizace a zvětšení nákupního centra. 

Zkvalitnění přístupu mezi jednotlivými obchody.  

Zlepšení podmínek pro zákazníky.  

Zvýšení kvality služeb pro zákazníky.  

Nově zastavěná plocha 7600 m2 

Průchodnost celého nákupního centra. 

Nové obchody v nákupním centru. 

Počet parkovacích míst 780.  

Dokumentace projektu. 

Kontrola na místě. 

Stavební dělník.  

Provedení modernizace v požadované a 

očekávané kvalitě.  

Aktivity projektu Prostředky/vstupy Harmonogram Předpoklady 

Předprojektová fáze.  

Projektová fáze.  

Příprava projektu.  

Realizace projektu.  

Poprojektová fáze. 

Projektová dokumentace.  

Lidské zdroje.  

Finanční zdroje.   

Harmonogram prací.  

01.03.2019-18.04.2019 

23.04.2019-03.06.2021 

04.06.2021-16.06.2021  

Sestavení kvalitního projektového týmu.  

Výběr kvalitních dodavatelů.  

Výběr vhodných technologických postupů.  

Zajištění dostatečných finančních zdrojů. 
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4.4 HIERARCHICKÁ STRUKTURA PROJEKTU – WBS 

 

V následující tabulce jsou zobrazeny jednotlivé činnosti projektu. Celý projekt 

modernizace obchodního centra je rozdělen na tři dílčí fáze a to předprojektovou, projektovou 

a poprojektovou. Projektová fáze se dále dělí na přípravu projektu, realizaci projektu Realizace 

projektu je dále členěna na přípravu staveniště, podzemní parkoviště, propojovací objekt, 

přesun externího skladu OD Ikea a finální úpravy. 

 

Tab. 4: Hierarchická struktura projektu – WBS, Zdroj: vlastní zpracování 

Kód WBS Název úkolu 

1 Projekt modernizace Avion shopping parku Brno 

1.1    Předprojektová fáze 

1.1.1       Studie plánů a potřeb 

1.1.2       Studie proveditelnosti 

1.1.3       Zpracování poptávky pro výstavbu 

1.1.4       Porovnání nabídek 

1.1.5       Výběr kandidátů 

1.1.6       Zadání projektu 

1.2    Projektová fáze 

1.2.1       Příprava projektu 

1.2.1.1          Průzkum 

1.2.1.2          Smlouva s projektantem 

1.2.1.3          Dokumentace k územnímu rozhodnutí 

1.2.1.4          Vypracování hlukové studie 

1.2.1.5          Vypracování rozptylové studie 

1.2.1.6          Dokumentace k posouzení vlivu na životní prostředí 

1.2.1.7          Územní rozhodnutí 

1.2.1.8          Dokumentace ke stavebnímu rozhodnutí 

1.2.1.9          Stavební rozhodnutí 

1.2.2       Realizace projektu 

1.2.2.1          Příprava staveniště 

1.2.2.1.1             Demolice části stávajících objektů a zpevněných ploch 
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1.2.2.1.2             Přemístění inženýrských sítí dotčených stavbou 

1.2.2.1.3             Realizace pilotů podzemního parkoviště 

1.2.2.1.4             Výkop podzemního parkoviště 

1.2.2.1.5             Odvoz vytěžené zeminy 

1.2.2.1.6             Ostatní práce 

1.2.2.2          Podzemní parkoviště 

1.2.2.2.1             Betonářské práce 

1.2.2.2.2             Hydroizolační práce 

1.2.2.2.3             Betonáž stropu 

1.2.2.2.4             Výstavba komunikačních jader 

1.2.2.2.5             Ostatní práce 

1.2.2.3          Propojovací objekt 

1.2.2.3.1             Skrývka ornice 

1.2.2.3.2             Realizace pilotů 

1.2.2.3.3             Výstavba prefabrikovaného skeletu 

1.2.2.3.4             Provedení opláštění a izolace 

1.2.2.3.5             Instalace izolace, hydroizolace a nosných plechů na střechu 

1.2.2.3.6             Realizace prosklených částí objektu 

1.2.2.3.7             Realizace stupňovitého patra stínícího hlukové projevy 

1.2.2.3.8             Ostatní práce 

1.2.2.4          Přesun externího skladu OD Ikea 

1.2.2.4.1             relokace obchodu Electroword 

1.2.2.4.2             srovnání fasády bývalého Electrowordu s OD Ikea 

1.2.2.4.3             úprava a rozšíření prostor objektu 

1.2.2.4.4             vytvoření samoobslužného skladu OD Ikea 

1.2.2.5          Finální úpravy 

1.2.2.5.1             Přesun suti 

1.2.2.5.2             Úprava parkoviště a veřejných ploch před objektem 

1.2.2.5.3             Nátěry 

1.2.2.5.4             Interiérové malby 

1.2.2.5.5             Design vnitřních prostor 

1.2.2.5.6             Výsadba nových rostlin a dřevin 

1.2.2.5.7             Ostatní práce 

1.3    Poprojektová fáze 
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1.3.1       Převzetí dokončeného projektu 

1.3.2       Kolaudace 

1.3.3       Zhodnocení projektu 
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4.5 ČASOVÁ ANALÝZA PROJEKTU 

Pomocí softwaru MS Project jsem zpracovala časový harmonogram projektu. 

V následující tabulce jsou znázorněny jednotlivé činnosti od předprojektové části až po 

ukončení a zhodnocení projektu. MS Project řadí jednotlivé činnosti v čase, díky tomu lze 

vyčíst celkový čas projektu, předpokládané datum ukončení projektu, časové rezervy a kritické 

činnosti projektu. Průběh projektu je zobrazován pomocí Ganttova diagramu.  

Datum zahájení projektu je naplánován na 1. března 2019. Následující tabulka 

vyobrazuje všechny činnosti, jejich doba trvání, a datumy zahájení a ukončení. Činnosti 

vyznačené červenou barvou jsou vyhodnoceny jako kritické, to jsou činnosti a jejich případné 

zpoždění by způsobilo zpoždění celého projektu.  

Tab. 5: Časový harmonogram projektu Zdroj: vlastní zpracování 

Kód WBS Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení 

1 
Projekt modernizace Avion 
shopping parku Brno 

546 dny pátek, 01.03. 19 středa, 16.06. 21 

1.1    Předprojektová fáze 35 dny pátek, 01.03. 19 čtvrtek, 18.04. 19 

1.1.1       Studie plánů a potřeb 14 dny pátek, 01.03. 19 středa, 20.03. 19 

1.1.2       Studie proveditelnosti 14 dny čtvrtek, 21.03. 19 úterý, 09.04. 19 

1.1.3 
      Zpracování poptávky pro 
výstavbu 

3 dny středa, 10.04. 19 pátek, 12.04. 19 

1.1.4 
      Porovnání nabídek 2 dny 

pondělí, 15.04. 
19 

úterý, 16.04. 19 

1.1.5       Výběr kandidátů 1 den středa, 17.04. 19 středa, 17.04. 19 

1.1.6       Zadání projektu 1 den čtvrtek, 18.04. 19 čtvrtek, 18.04. 19 

1.2    Projektová fáze 502 dny úterý, 23.04. 19 čtvrtek, 03.06. 21 

1.2.1       Příprava projektu 45 dny úterý, 23.04. 19 středa, 26.06. 19 

1.2.1.1          Průzkum 7 dny úterý, 23.04. 19 čtvrtek, 02.05. 19 

1.2.1.2          Smlouva s projektantem 2 dny pátek, 03.05. 19 pondělí, 06.05. 19 

1.2.1.3 
         Dokumentace k územnímu 
rozhodnutí 

14 dny úterý, 07.05. 19 pondělí, 27.05. 19 

1.2.1.4          Vypracování hlukové studie 5 dny úterý, 28.05. 19 pondělí, 03.06. 19 

1.2.1.5          Vypracování rozptylové studie 5 dny úterý, 04.06. 19 pondělí, 10.06. 19 

1.2.1.6 
         Dokumentace k posouzení 
vlivu na životní prostředí 

3 dny úterý, 11.06. 19 čtvrtek, 13.06. 19 

1.2.1.7          Územní rozhodnutí 1 den pátek, 14.06. 19 pátek, 14.06. 19 

1.2.1.8 
         Dokumentace ke stavebnímu 
rozhodnutí 

7 dny 
pondělí, 17.06. 
19 

úterý, 25.06. 19 
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1.2.1.9          Stavební rozhodnutí 1 den středa, 26.06. 19 středa, 26.06. 19 

1.2.2       Realizace projektu 457 dny 
čtvrtek, 27.06. 
19 

čtvrtek, 03.06. 21 

1.2.2.1 
         Příprava staveniště 103 dny 

čtvrtek, 27.06. 
19 

středa, 20.11. 19 

1.2.2.1.1 
            Demolice části stávajících 
objektů a zpevněných ploch 

23 dny čtvrtek, 27.06. 19 úterý, 30.07. 19 

1.2.2.1.2 
            Přemístění inženýrských sítí 
dotčených stavbou 

14 dny středa, 31.07. 19 pondělí, 19.08. 19 

1.2.2.1.3 
            Realizace pilotů podzemního 
parkoviště 

14 dny středa, 31.07. 19 pondělí, 19.08. 19 

1.2.2.1.4 
            Výkop podzemního 
parkoviště 

64 dny úterý, 20.08. 19 pondělí, 18.11. 19 

1.2.2.1.5             Odvoz vytěžené zeminy 2 dny úterý, 19.11. 19 středa, 20.11. 19 

1.2.2.1.6             Ostatní práce 78 dny čtvrtek, 27.06. 19 úterý, 15.10. 19 

1.2.2.2 
         Podzemní parkoviště 67 dny 

čtvrtek, 21.11. 
19 

pátek, 03.04. 20 

1.2.2.2.1             Betonářské práce 30 dny čtvrtek, 21.11. 19 úterý, 11.02. 20 

1.2.2.2.2             Hydroizolační práce 12 dny čtvrtek, 05.12. 19 pátek, 20.12. 19 

1.2.2.2.3             Betonáž stropu 7 dny středa, 12.02. 20 čtvrtek, 20.02. 20 

1.2.2.2.4 
            Výstavba komunikačních 
jader 

30 dny pátek, 21.02. 20 pátek, 03.04. 20 

1.2.2.2.5             Ostatní práce 27 dny čtvrtek, 21.11. 19 čtvrtek, 06.02. 20 

1.2.2.3 
         Propojovací objekt 211 dny 

pondělí, 06.04. 
20 

středa, 17.02. 21 

1.2.2.3.1 
            Skrývka ornice 20 dny 

pondělí, 06.04. 
20 

pondělí, 04.05. 20 

1.2.2.3.2             Realizace pilotů 7 dny úterý, 05.05. 20 čtvrtek, 14.05. 20 

1.2.2.3.3 
            Výstavba prefabrikovaného 
skeletu 

120 dny pátek, 15.05. 20 úterý, 10.11. 20 

1.2.2.3.4             Provedení opláštění a izolace 14 dny středa, 11.11. 20 úterý, 01.12. 20 

1.2.2.3.5 

            Instalace izolace, 
hydroizolace a nosných plechů na 
střechu 

15 dny středa, 02.12. 20 úterý, 22.12. 20 

1.2.2.3.6 
            Realizace prosklených částí 
objektu 

25 dny pátek, 11.12. 20 pátek, 22.01. 21 

1.2.2.3.7 
            Realizace stupňovitého patra 
stínícího hlukové projevy 

18 dny 
pondělí, 25.01. 
21 

středa, 17.02. 21 

1.2.2.3.8             Ostatní práce 60 dny pátek, 15.05. 20 pátek, 07.08. 20 

1.2.2.4 
         Přesun externího skladu OD 
Ikea 

32 dny 
čtvrtek, 18.02. 
21 

pátek, 02.04. 21 

1.2.2.4.1 
            Relokace obchodu 
Electroworld 

7 dny čtvrtek, 18.02. 21 pátek, 26.02. 21 
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1.2.2.4.2 
            Srovnání fasády bývalého 
Electroworldu s OD Ikea 

7 dny 
pondělí, 01.03. 
21 

úterý, 09.03. 21 

1.2.2.4.3 
            Úprava a rozšíření prostor 
objektu 

14 dny středa, 10.03. 21 pondělí, 29.03. 21 

1.2.2.4.4 
            Vytvoření samoobslužného 
skladu OD Ikea 

4 dny úterý, 30.03. 21 pátek, 02.04. 21 

1.2.2.5          Finální úpravy 76 dny 
čtvrtek, 18.02. 
21 

čtvrtek, 03.06. 21 

1.2.2.5.1             Přesun suti 2 dny 
pondělí, 05.04. 
21 

úterý, 06.04. 21 

1.2.2.5.2 
            Úprava parkoviště a 
veřejných ploch před objektem 

7 dny středa, 07.04. 21 čtvrtek, 15.04. 21 

1.2.2.5.3             Nátěry 14 dny čtvrtek, 18.02. 21 úterý, 09.03. 21 

1.2.2.5.4             Interiérové malby 25 dny středa, 10.03. 21 úterý, 13.04. 21 

1.2.2.5.5             Design vnitřních prostor 37 dny středa, 14.04. 21 čtvrtek, 03.06. 21 

1.2.2.5.6 
            Výsadba nových rostlin a 
dřevin 

3 dny pátek, 16.04. 21 úterý, 20.04. 21 

1.2.2.5.7 
            Ostatní práce 14 dny 

pondělí, 05.04. 
21 

čtvrtek, 22.04. 21 

1.3    Poprojektová fáze 9 dny pátek, 04.06. 21 středa, 16.06. 21 

1.3.1       Převzetí dokončeného projektu 1 den pátek, 04.06. 21 pátek, 04.06. 21 

1.3.2 
      Kolaudace 1 den 

pondělí, 07.06. 
21 

pondělí, 07.06. 21 

1.3.3       Zhodnocení projektu 7 dny úterý, 08.06. 21 středa, 16.06. 21 

 

Z předchozí tabulky je jasně vidět, že celý projekt je časově velice úzce provázaný. 

Většina činností leží na kritické cestě, což znamená, že tyto činnosti nemají žádnou časovou 

rezervu. Tento fakt značí, že sebemenší hrozba, která může během projektu nastat s vysokou 

pravděpodobností způsobí, že se posune datum dokončení projektu a s tím je spojená i hrozba 

nárůstu nákladů na projekt.  

Pro projekt bylo zvoleno více kalendářů z důvodu omezení časové doby pro hlukově 

náročné práce. Tyto práce je možno vykonávat pouze od 7:00 do 20:00 aby nerušili obyvatele 

blízké obytné zástavby, která se nachází nedalo od obchodního centra. Dále je nastaven 

kalendář pro přímé pracovníky společnosti IKEA. Tito pracovníci se na projektu podílely 

především v předprojektové fázi. Tento kalendář je nastaven na klasickou 8 hodinovou 

pracovní dobu od 7:00 do 15:00. Další kalendář je potom nastaven pro stavební práce, které je 

možno vykonávat i v ranních a večerních hodinách a to od 6:00 do 21:00. Pro všechny 

kalendáře byly nastaveny výjimky týkající se státních svátků na území české republiky.  
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4.5.1 Ganttův diagram 

Součástí výstupu časové analýzy z MS Project je Ganttův diagram, kde je jasně vidět, 

jak jsou jednotlivé činnosti celého projektu provázány. Červenou barvou jsou vyznačeny 

činnosti ležící na kritické cestě. Na následujících obrázcích je zachycen průběh celého projektu. 

První obrázek zachycuje část ganttova diagramu od studie plánů a potřeb po získání 

stavebního rozhodnutí. 

 

 

Druhý obrázek zachycuje část Ganttova diagramu znázorňuje část projektu od demolice 

po realizaci prosklených částí projektu. 

Obr. 10: Ganttův diagram - 1. část Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obr. 11: Ganttův diagram - 2. část Zdroj: vlastní zpracování 
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Třetí část Ganttova projektu vyobrazená na následujícím obrázku znázorňuje část 

projektu od výstavby protihlukového objektu až po ukončení projektu. 

 

Obr. 12: Ganttův diagram - 3. část Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.6 ZDROJOVÁ ANALÝZA 

Tato část diplomové práce se zabývá definováním jednotlivých zdrojů a přiřazením 

těchto zdrojů k jednotlivým činnostem projektu.  

4.6.1 Lidské zdroje 

Na projekt dohlíží projektový tým složený ze sedmi interních členů společnosti Ikea, 

z nichž jeden zastává pozici manažera projektu. Mezi další lidské zdroje se řadí externí 

pracovníci jako např. projektant, designér, elektrikář, vodař, plynař, pracovníci úklidu a další. 

Všechny zdroje jsou vyobrazeny v tabulce v kapitole Přehled zdrojů projektu.  

4.6.2 Materiálové zdroje 

Dále do projektu vstupují zdroje materiálové, které mají největší podíl na výsledném 

projektovém rozpočtu. Jedná se především o stavební materiál. Materiálové zdroje v tomto 

případe vstupují do projektu jako náklad, a to jako součást zaplacených částek externím firmám. 

4.6.3 Přehled zdrojů projektu  

V následující tabulce jsou vypsány všechny zdroje vstupující do projektu. Většina 

zdrojů je zachycena pouze jako nákladové položky z důvodu najmutí externích firem, které se 

platí od úkolu ne hodinově. 
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Tab. 6: Přehled zdrojů projekt Zdroj: vlastní zpracování 

Název zdroje Typ 

Maximální 

počet 

jednotek 

Standardní sazba 
Nabíhání 

nákladů 

Projektant Práce 100% 400,00 Kč/hodina Průběžně 

Projektový tým Práce 600% 250,00 Kč/hodina Průběžně 

Manažer projektu Práce 100% 800,00 Kč/hodina Průběžně 

Vodař Náklady     Na konci 

Plynař Náklady     Na konci 

Energetik Náklady     Na konci 

Externí firma – vzduchotechnika Náklady     Na konci 

Externí firma – stavební práce Náklady     Na konci 

Externí firma – bourací práce Náklady     Na konci 

Externí firma – natěračské práce Náklady     Na konci 

Externí firma – úprava exteriéru Náklady     Na konci 

Externí firma – úklid Náklady     Na konci 

Externí firma – úprava interiéru Náklady     Na konci 

Designér Náklady     Na konci 

BOZP dozor na stavbě Náklady     Na konci 

Vybavení interiéru Náklady     Na konci 

Rostliny a dřeviny Náklady     Na konci 

Administrativní náklady Náklady     Na konci 

Amec Foster Wheeler s.r.o.  Náklady     Na konci 
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4.7 NÁKLADOVÁ ANALÝZA 

Nákladovou analýzu jsem zpracovala pomocí MS Projectu. Náklady byly stanoveny 

pomocí fixních částek za každou dílčí číst projektu. Výsledný finanční tok pro jednotlivé fáze 

projektu je vyobrazen na následujícím obrázku.  

 

Obr. 13: Finanční tok projektu Zdroj: vlastní zpracování 

Celkové náklady na projekt byly stanoveny ve výši 418 834 800 Kč což je méně než 

stanovený rozpočet 450 mil. Kč. Zbývající finanční prostředky z rozpočtu mohou být použity 

na financování mimořádných nákladů. Nejnákladnější částí projektu je projektová fáze, která 

se především týká výstavby propojovacího objektu mezi OD Ikea a Avion shopping parkem a 

výstavby podzemních parkovacích stání. Tyto náklady byly z důvodu složitosti vyčíslení 

vyčísleny pouze pomocí nastavení pevných nákladů na jednotlivé souhrnné částky. Pouze 

náklady spojené s projektantem, projektovým manažerem a projektovým týmem jež jsou 

přímými zaměstnanci společnosti IKEA byly zadávány k jednotlivým činnostem, na kterých se 

podíleli pomocí hodinové sazby.  

  



51 

 

4.8 ANALÝZA RIZIK POMOCÍ METODY RIPRAN 

Analýzu rizik jsem provedla pomocí metody RIPRAN, jejíž autorem je pan docent 

Bronislav Lacko, působící na VUT. Tuto analýzu jsem zvolila kvůli její přehlednosti 

a snadnému zpracování.  

Pro posuzování pravděpodobnosti, dopadu a hodnoty rizika je použito verbální 

hodnocení. Metoda RIPRAN umožňuje zvolit mezi třemi soustavami tabulek. Binární tabulky 

2 x 2 x 2, tato soustava se používá jen pro přibližnou, orientační analýzu rizik. Dále soustavu 3 

x 3 x 3 pro běžnou analýzu rizik soft projektů nebo hard projektů s nedostatečnými statistickými 

podklady. A dále soustavu 5 x 5 x 5, která je doporučena pro přesnější hodnocení rizik hard 

projektů s dobře zjištěnými informacemi (13). 

Pro svou diplomovou práce jsem zvolila soustavu 3x 3 x 3. Postup pro určování hodnoty 

rizika je vyobrazen v následujících tabulkách. 

První tabulka zobrazuje verbální ohodnocení pravděpodobnosti rizika.  

Tab. 7: Tabulka verbálního ohodnocení pravděpodobnosti rizika (13). 

Pravděpodobnost Označení Hodnota 

Vysoká VP nad 66% 

Střední SP 33-66% 

Nízká NP pod 33% 

Následující tabulka slouží pro určení výsledných pravděpodobností vycházejících z určení 

pravděpodobnosti rizika a pravděpodobnosti scénáře. 

Tab. 8: Tabulka pro určení výsledné pravděpodobnosti (13). 

Pravděpodobnost 

hrozby 

Pravděpodobnost 

scénáře 

Výsledná 

pravděpodobnost 

VP VP VP 

VP SP SP 

VP NP NP 

SP VP SP 

SP SP SP 

SP NP NP 

NP VP NP 

NP SP NP 

NP NP NP 
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Další tabulka zachycuje tři stupně dopadu rizika na projekt.  

Tab. 9: Tabulka verbálního ohodnocení dopadu rizika (13). 

Dopad Označení  

Velký nepříznivý VD 

Ohrožení cíle projektu 

Nebo 

Ohrožení koncového termínu projektu 

Nebo 

Možnost překročení celkového rozpočtu projektu 

Nebo 

škoda přes 20 % z hodnoty projektu 

Střední nepříznivý SD 

Škoda od 0,51 do 19,5 % z hodnoty projektu 

Nebo 

Ohrožení termínu, nákladů, resp. zdrojů některé dílčí činnosti což bude 

vyžadovat mimořádné akční zásahy do plánu projektu 

Malý nepříznivý MD 

Škody do 0,5 % z celkové hodnoty projektu 

Nebo 

Dopady vyžadující určité zásahy do plánu projektu 

 

Poslední tabulka slouží k určení celkový hodnoty rizika. Toto určení vychází z kombinací 

pravděpodobnosti výskytu rizika a dopadu tohoto rizika na projekt.  

Tab. 10: Tabulka pro určení hodnoty rizika (13). 

 Velký dopad Střední dopad Malý dopad 

Vysoká pravděpodobnost 
VHR – vysoká hodnota 

rizika 

VHR – vysoká hodnota 

rizika 

SHR – střední hodnota 

rizika 

Střední pravděpodobnost 
VHR – vysoká hodnota 

rizika 

SHR – střední hodnota 

rizika 

NHR – nízká hodnota 

rizika 

Nízká pravděpodobnost 
SHR – střední hodnota 

rizika 

NHR – nízká hodnota 

rizika 

NHR – nízká hodnota 

rizika 
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4.8.1 Identifikace nebezpečí projektu 

 

Prvním krokem metody RIPRAN je zpracování seznamu hrozeb, která mohou během 

projektu nastat a jejich možných scénářů.  Tyto hrozby a scénáře jsou vyobrazeny 

v následujících tabulkách. 

První tabulka zachycuje možná rizika v předprojektové fázi projektu.  

Tab. 11: 1. krok metody RIPRAN pro předprojektovou fázi Zdroj: vlastní zpracování 

Předprojektová fáze 

POŘ. 

ČÍSLO 

RIZIKA  

HROZBA  

POŘ. 

ČÍSLO 

SCÉNÁŘE 

SCÉNÁŘ 

1 Výběr špatného dodavatele 

1.1 nekvalitně odvedená práce 

1.2 použití nekvalitních materiálů 

1.3 nedodržování stanovených termínů 

2 
Špatně vypracovaná studie plánů a 

potřeb 

2.1 posunutí termínu dokončení  

2.2 navýšení nákladů 

3 
Špatně vypracovaná studie 

proveditelnosti 
3.1 

komplikace – navýšení nákladů a posunutí 

termínu dokončení 

 

V další tabulce jsem zachytila rizika, která mohou nastat během projektové části, která 

je stěžejní pro celý projekt. 

Tab. 12: 1. krok metody RIPRAN pro projektovou fázi Zdroj: vlastní zpracování 

Projektová fáze 

Příprava projektu 

POŘ. 

ČÍSLO 

RIZIKA  

HROZBA  

POŘ. 

ČÍSLO 

SCÉNÁŘE 

SCÉNÁŘ 

1 Neschválení územního rozhodnutí 

1.1 Posunutí začátku projektu 

1.2 Zrušení projektu 

1.3 Opravení projektu a podání nové žádosti 

2 Chybná projektová dokumentace 

2.1 Chybějící finanční zdroje 

2.2 Chybějící stavební materiál 

2.3 Chybějící lidské zdroje 

2.4 Oprava dokumentace – navýšení nákladů 

3 Zamítnutí stavebního povolení 3.1 Posunutí začátku stavby 
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Realizace projektu 

4 
Demolicí narušení statiky stávajících 

budov 

4.1 Oprava – navýšení nákladů 

4.2 posunutí termínu dokončení  

5 Demolicí narušení inženýrských sítí  

5.1 
vytopení stávajících objektů – nutno uzavřít 

objekt 

5.2 výpadek proudu – časové zdržení 

5.3 únik plynu – uzavření oblasti 

6 Nepříznivé počasí 
6.1 posunutí termínu dokončení  

6.2 navýšení nákladů 

7 
Nedostatečná kvalita použitých 

materiálů 
7.1 

Zpoždění v souvislosti s následnými 

opravami 

8 Nedostačující dozor na stavbě 
8.1 Chyby a nedostatky na stavbě 

8.2 zpoždění prací – zpoždění celého projektu 

9 Pracovní úrazy nebo nemoc 
9.1 navýšení nákladů  

9.2 zpoždění termínu dokončení 

10 
Archeologický nález při výkopových 

pracích  

10.1 zpoždění projektu 

10.2 navýšení nákladů 

11 Porouchání techniky 11.1 
nutná oprava – navýšení nákladů a posunutí 

termínu dokončení 

12 Zranění zákazníka 12.1 odškodnění – navýšení nákladů 

 

Poslední tabulka je věnovaná rizikům poprojektové fáze. V této fázi už se moc rizik 

spojených s projektem nenachází.  

Tab. 13: 1. krok metody RIPRAN pro poprojektovou fázi Zdroj: vlastní zpracování 

Poprojektová fáze 

POŘ. 

ČÍSLO 

RIZIKA  

HROZBA  

POŘ. 

ČÍSLO 

SCÉNÁŘE 

SCÉNÁŘ 

1 Zamítnutí kolaudace 
1.1 Navýšení nákladů na opravu 

1.2 Posunutí termínu dokončení projektu 

 

 

4.8.2 Kvantifikace rizik projektu 

Druhým krokem je kvantifikace rizika. Tabulku z prvního kroku jsem rozšířila o 

pravděpodobnost výskytu scénáře, hodnotu dopadu scénáře na projekt a výslednou hodnotu 

rizika. 
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Tab. 14: 2. krok metody RIPRAN pro předprojektovou fázi Zdroj: vlastní zpracování 

Předprojektová fáze 

POŘ. 

ČÍSLO 

RIZIKA  

HROZBA  

POŘ. 

ČÍSLO 

SCÉNÁŘE 

SCÉNÁŘ 
PRAVDĚ-

PODOBNOST 
DOPAD 

HODNOTA 

RIZIKA 

1 
Výběr špatného 

dodavatele 

1.1 nekvalitně odvedená práce SP VD VHR 

1.2 
použití nekvalitních 

materiálů 
SP VD VHR 

1.3 
nedodržování stanovených 

termínů 
SP SD SHR 

2 
Špatně vypracovaná 

studie plánů a potřeb 

2.1 posunutí termínu dokončení  NP SD NHR 

2.2 navýšení nákladů NP SD NHR 

3 
Špatně vypracovaná 

studie proveditelnosti 
3.1 

komplikace – navýšení 

nákladů a posunutí termínu 

dokončení 

SP SD SHR 

 

Z předchozí tabulky vyplynulo že nejrizikovější částí předprojektové fáze je výběr 

špatného dodavatele, a to jak z hlediska následné nekvalitně odvedené práce ale i z hlediska 

použití nekvalitních materiálů. Oba tyto problémy by mohly přinést budoucí potíže s již 

dokončenou stavbou což by přineslo navýšení nákladů spojených s následnými opravami. 

Tab. 15: 2. krok metody RIPRAN pro projektovou fázi Zdroj: vlastní zpracování 

Projektová fáze 

Příprava projektu 

POŘ. 

ČÍSLO 

RIZIKA  

HROZBA  

POŘ. 

ČÍSLO 

SCÉNÁŘE 

SCÉNÁŘ 
PRAVDĚ- 

PODOBNOST 
DOPAD 

HODNOTA 

RIZIKA 

1 
Neschválení územního 

rozhodnutí 

1.1 Posunutí začátku projektu SP VD VHR 

1.2 Zrušení projektu NP VD SHR 

1.3 
Opravení projektu a podání 

nové žádosti 
SP SD SHR 

2 
Chybná projektová 

dokumentace 

2.1 Chybějící finanční zdroje NP SD NHR 

2.2 Chybějící stavební materiál NP VD SHR 

2.3 Chybějící lidské zdroje NP SD NHR 

2.4 
Oprava dokumentace – 

navýšení nákladů 
NP SD NHR 

3 
Zamítnutí stavebního 

povolení 
3.1 Posunutí začátku stavby NP VD SHR 
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Realizace projektu 

4 

Demolicí narušení 

statiky stávajících 

budov 

4.1 Oprava – navýšení nákladů SP ND NHR 

4.2 posunutí termínu dokončení  SP SD SHR 

5 
Demolicí narušení 

inženýrských sítí  

5.1 
vytopení stávajících objektů 

– nutno uzavřít objekt 
NP SH SHR 

5.2 
výpadek proudu – časové 

zdržení 
SP ND NHR 

5.3 
únik plynu – uzavření 

oblasti 
NP VD SHR 

6 Nepříznivé počasí 

6.1 posunutí termínu dokončení  SP SD SHR 

6.2 navýšení nákladů SP ND NHR 

7 
Nedostatečná kvalita 

použitých materiálů 
7.1 

Zpoždění v souvislosti s 

následnými opravami 
SP VD VHR 

8 
Nedostačující dozor na 

stavbě 

8.1 
Chyby a nedostatky na 

stavbě 
SP VD VHR 

8.2 
zpoždění prací – zpoždění 

celého projektu 
SP SD SHR 

9 
Pracovní úrazy nebo 

nemoc 

9.1 navýšení nákladů  NP ND NHR 

9.2 zpoždění termínu dokončení SP SD SHR 

10 

Archeologický nález 

při výkopových 

pracích  

10.1 zpoždění projektu NP VD SHR 

10.2 navýšení nákladů NP SD NHR 

11 Porouchání techniky 11.1 

nutná oprava – navýšení 

nákladů a posunutí termínu 

dokončení 

SP SD SHR 

12 Zranění zákazníka 12.1 
odškodnění – navýšení 

nákladů 
SP ND NHR 

 

Z tabulky hodnocení rizik pro projektovou fázi vyplynulo, že tato fáze je pro projekt 

stěžejní a je s ní spojeno spoustu možných rizik jejichž hodnota je většinou klasifikována jako 

střední, ale najdou se zde i rizika s vysokou hodnotou, a naopak i s nízkou. Rizika s nízkou 

hodnotou jsou pro projekt akceptovatelná. Naopak pro rizika s vysokou hodnotou je nutno 

navrhnou opatření. 

 

Tab. 16: 2. krok metody RIPRAN pro poprojektovou fázi Zdroj: vlastní zpracování 

Poprojektová fáze 

POŘ. 

ČÍSLO 

RIZIKA  

HROZBA  

POŘ. 

ČÍSLO 

SCÉNÁŘE 

SCÉNÁŘ 
PRAVDĚ-

PODOBNOST 
DOPAD 

HODNOTA 

RIZIKA 

1 Zamítnutí kolaudace 

1.1 Navýšení nákladů na opravu NP SD NHR 

1.2 
Posunutí termínu dokončení 

projektu 
SP SD SHR 
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Z poslední tabulky, která se týká poprojektové fáze vychází pouze dvě rizika, a to jedno 

s nízkou hodnotou a druhé se střední, proto se těmito riziky nebudu v návrhové části opatření 

zabývat.  

Celkově bylo identifikováno 16 hrozeb, u některých bylo identifikováno více možných 

scénářů, které by mohly nastat po uskutečnění hrozby.  

Hrozby s největší hodnotou rizika jsou v tabulce označeny červenou barvou. Pro tyto 

rizika budou v další kapitole navržena opatření, která by měla vést ke snížení pravděpodobnosti 

vzniku rizika nebo snížení dopadu tohoto rizika na projekt. 

4.8.3 Návrh opatření 

Pro všechny hrozby, kterým v minulé kapitole vyšla vysoká hodnota Tato opatření jsou 

vyobrazeny v následující tabulce, dále jsou zde zobrazeny přepokládané náklady, termín 

realizace, odpovědná osoba a nová hodnota rizika. 

Tab. 17: Návrh opatření Zdroj: vlastní zpracování 

POŘ. 

ČÍSLO 

RIZIKA 

NÁVRH NA OPATŘENÍ 

• PŘEDPOKLÁDANÉ 

NÁKLADY  

• ODPOVĚDNÁ OSOBA 

NOVÁ HODNOTA RIZIKA 

Předprojektová fáze 

1.1 
Důslednější průzkum 

dodavatelů 

• 10 000 Kč 

• Manažer projektu 
NHR 

1.2 

Pověření jednoho pracovníka 

společnosti pro namátkovou 

kontrolu používaných 

materiálů. 

• 150 000 Kč 

• Manažer projektu 
NHR 

Projektová fáze 

1.1 

Důkladné propracování 

projektu se všemi aspekty – 

dopad na životní prostředí, 

analýza půdního podkladu 

atd. 

• 100 000 Kč 

• Projektant 
SHR 

7.1 
Průběžná kontrola materiálů 

během stavby 

• 150 000 Kč 

• Manažer projektu 
NHR 

8.1 

Přijetí pracovníka na pozici 

kontrolora stavby z hlediska 

odváděné práce 

• 350 000 

• Manažer projektu 
SHR 

 

Náklady vyčíslené pro jednotlivé opatření jsou náklady, které souvisí se zavedením 

změny. Především jsou to náklady spojené s přijetím dodatečného pracovníka.  

Pro projekt je důležité již v prvotní předprojektové fázi dbát na výběr dodavatelů. Od 

špatného výběru by se během projektu odvíjelo více hrozeb, jak už z hlediska použitých 

materiálů, tak z hlediska odvedené práce. Díky použití méně kvalitních materiálů nebo za 
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předpokladu, že najatá společnost využívá nekvalifikované pracovníky by mohlo dojít ke 

špatně odvedené práce, což by mohlo vyústit i k důvodu nezískání kolaudačního schválení. 

Mimo jiné by špatně odvedená práce mohla mít za důsledek nutnost dodatečných oprav což by 

vedlo k časovému zdržení a navýšení nákladů spojených s touto opravou. S tímto je spojeno i 

další navržené opatření, které spočívá v přijetí nového nebo zaškolení stávajícího zaměstnance 

společnosti IKEA, který by zastával pozici kontrolora používaných materiálů. Tento člověk by 

namátkově chodil na staveniště a vizuálně kontroloval, zda používaný materiál odpovídá 

sjednané kvalitě. Dále bych doporučila přijetí zaměstnance na pozici kontrolora stavby 

tentokrát ne z pohledu kontroly materiálu, která je pouze občasná, ale z pohledu kontroly 

odváděné práce. Stavba má sice svého stavbyvedoucího, ale vzhledem k tomu, že veškeré práce 

jsou zadávány externím společnostem, a právě i stavbyvedoucí je z těchto společností, bylo by 

lepší mít na stavbě i svého zaměstnance, který bude v kontrole odváděné práce důslednější a 

bude hlídat, zda jsou dodržovány všechny požadavky zadané společností IKEA.  

 

4.8.4 Celkové posouzení rizik projekt 

Rizika, u kterých se celková nová hodnota rizika podařila snížit na nízkou hodnotu, jsou 

nyní přijatelná a není nutné se jimi dále zaobírat. Naopak u rizik, kterým zůstala nová hodnota 

rizika na střední hodnotě je nutné dbát zvýšené opatrnosti, a tyto rizika průběžně monitorovat. 

Z dlouhodobého hlediska je nutné vyhodnocovat konkrétní příčiny vzniku nežádoucí situace 

(dle projektu se konkrétní příčiny nežádoucí situace mohou lišit) a provádět nápravná opatření. 

Vzhledem k tomu, že všechna výsledná rizika spadají do kategorie nízké nebo střední 

hodnoty rizika, nejedná se o vysoce rizikový projekt a je možné pokračovat v jeho realizaci. 
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4.9 PŘÍNOSY NAVRHOVANÝCH ŘEŠENÍ  

 

Tato kapitola shrnuje přínosy vlastního návrhu řešení projektu modernizace nákupního 

centra Avion shopping park. 

Návrh tohoto projektu přináší celkový pohled pro společnost IKEA o realizaci projektu. 

Společnost obdrží vytvořený projekt v softwaru MS Project. Takto zpracovaný projekt 

s časovou, zdrojovou a nákladovou analýzou je lehce využitelný po zahájení projektu ke 

kontrole dodržování časových a nákladových hledisek díky možnosti zadávání směrných plánů 

ze kterých je toto porovnání lehce čitelné. Výhodou je jednoduchá práce s programem, kterou 

si lehce osvojí i člověk který se s tímto programem doposud nesetkal. Další výhodou takto 

zpracovaného projektu je možnost vytvoření rozpočtu činností, finančních toků a mnoho 

dalšího.  

Důležitým přínosem této práce je zpracovaná analýza rizik a s nimi spojených 

navržených opatření, které by měli vést ke snížení hrozeb s vysokou hodnotou rizika.  

S navrženými opatřeními souvisí i dodatečné náklady, především na přijetí nových pracovníků. 

Tyto náklady by měly být ovšem nižší než náklady, které by vzniky v případě uskutečnění 

hrozby. Snížení hodnot rizik vede především k úspoře času, neboť vzhledem k časovému 

harmonogramu projektu, který nemá v průběhu moc časových rezerv, by sebemenší problém 

vedl ke zdržení celého projektu a k nárůstu nákladů spojených s tímto projektem.  

V neposlední řadě bych jako přínos pro společnost viděla vyčíslení nákladů na 

418 834 800 Kč což je méně než stanovený rozpočet 450 mil. Kč. Zbývající finanční prostředky 

je proto možné nechat na financování možných změn a rizik.  
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ZÁVĚR 

Diplomová práce měla za úkol zpracovat analýzu rizik vybraného projektu, včetně 

návrhu opatření, která by měla vést k minimalizaci výskytu rizika, popřípadě snížení dopadu 

tohoto rizika na projekt. Vybraným projektem byla modernizace nákupního centra Avion 

shopping park. Výsledkem této diplomové práce jsou podklady plánovaného projektu 

zpracované pomocí softwaru MS Project. Projekt byl podroben časové, zdrojové a nákladové 

analýze.  

V první části práce jsou shrnuty cíle, postupy a metodiky vypracování práce, které jsou 

potřebné ke správnému navržení projektu.  

Druhá část se zabývá teoretickými východisky, které jsou dále využity pro zpracovaná 

analytické a návrhové části.  

Třetí část je věnována analytické části, která zachycuje informace o současném stavu 

společnosti IKEA. Tyto informace jsou vyhodnoceny pomocí strategických analýz. Mezi tyto 

analýzy patří Porterův model 5 sil, PEST analýza a MCKinseyho model 7S. Informace z těchto 

analýz jsou následně shrnuty pomocí SWOT matice. 

Poslední a zároveň nejdůležitější části této diplomové práce jsou vlastní návrhy řešení 

a přínosy těchto návrhů. Zde byla vytvořena hierarchická struktura prací WBS, následně byla 

vytvořena časová, zdrojová a nákladová analýza pomocí softwaru MS Project. Celý projekt 

bude zahájen 1. 3. 2019 a bude trvat 546 dní a bude stát více než 400 mil. Kč. Na závěr jsou 

vypracována rizika projektu pomocí metody RIPRAN. U nejrizikovějších hrozeb jsou navrženy 

opatření eliminující pravděpodobnost výskytu nebo dopad na projekt těchto hrozeb. 



61 

 

 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

(1) DOLEŽAL, Jan. Projektový management: komplexně, prakticky a podle světových 

standardů. Praha: Grada Publishing, 2016. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-5620-2. 

(2) MÁCHAL, Pavel, Martina ONDROUCHOVÁ a Radmila PRESOVÁ. Světové 

standardy projektového řízení: pro malé a střední firmy: IPMA, PMI, PRINCE2. Praha: 

Grada, 2015. Manažer. ISBN 978-80-247-5321-8. 

(3) SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 

2011. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3611-2. 

(4) DOLEŽAL, Jan, Jiří KRÁTKÝ a Ondřej CINGL. 5 kroků k úspěšnému projektu: 22 

šablon klíčových dokumentů a 3 kompletní reálné projekty. Praha: Grada, 2013. 

Management (Grada). ISBN 978-80-247-4631-9. 

(5) TICHÝ, Milík, Jiří KRÁTKÝ a Ondřej CINGL. Ovládání rizika: analýza 

a management. V Praze: C.H. Beck, 2006. Beckova edice ekonomie.                                   

ISBN 80-717-9415-5. 

(6) KORECKÝ, Michal, Václav TRKOVSKÝ a Ondřej CINGL. Management rizik 

projektů: se zaměřením na projekty v průmyslových podnicích. Praha: Grada, 2011. 

Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3221-3. 

(7) DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management podle 

IPMA. Praha: Grada, 2009. Expert (Grada). ISBN 978-802-4728-483. 

(8) SCHWALBE, Kathy, Václav TRKOVSKÝ a Ondřej CINGL. Řízení projektů v IT: 

kompletní průvodce. Brno: Computer Press, 2011. Expert (Grada).                                   

ISBN 978-80-251-2882-4. 

(9) YADAV, S. R., A. K. MALIK a Ondřej CINGL. Operations research. New Delhi, 

India: Oxford University Press, 2014. Expert (Grada). ISBN 978-0-19-809618-4. 

(10) Trojimperativ projektu a jeho význam pro praxi. PM Consulting [online].                       

[cit. 2018-05-   15]. Dostupné z: http://www.pmconsulting.cz/pm-wiki/trojimperativ-

projektu/ 

(11) Logický rámec – základní nástroj pro návrh projektu. PM Consulting [online].                    

[cit. 2018-05-21]. Dostupné z: http://www.pmconsulting.cz/pm-wiki/logicky-ramec/ 

(12) TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Petra a Eva JELÍNKOVÁ. Podniková ekonomika – 

klíčové oblasti. Praha: Grada Publishing, 2018. Expert (Grada).                                       

ISBN 978-80-271-0689-9. 



62 

 

(13) RIPRAN Metoda pro analýzu projektových rizik [online]. [cit. 2018-05-15]. Dostupné 

z: http://ripran.cz/ 

(14) FOTR, Jiří. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha: Grada, 2005.         

ISBN 978-802-4709-390. 

(15) HNILICA, Jiří a Jiří FOTR. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu 

a investičním rozhodování. Praha: Grada, 2005. ISBN 978-802-4725-604. 

(16) LESTER, Albert., Václav TRKOVSKÝ a Ondřej CINGL. Project management, 

planning and control: managing engineering, construction and manufacturing projects 

to PMI, APM and BSI standards. Sixth Edition. Amsterdam: Elsevier/Butterworth-

Heinemann, 2014. Expert (Grada). ISBN 978-008-0983-240. 

(17) Záměry na území ČR: Modernizace nákupního centra Avion Shopping Park Brno. 

Informační systém EIA [online]. [cit. 2018-05-22]. Dostupné                                                                

z: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHM1317 

(18)  EFE matice (EFE Matrix). Management mania [online]. [cit. 2018-05-22]. Dostupné 

z: https://managementmania.com/cs/efe-matice 

(19) IFE matice (IFE Matrix). Management mania [online]. [cit. 2018-05-22]. Dostupné                          

z: https://managementmania.com/cs/ife-matice 

(20) FIALA, Petr. Projektové řízení: modely, metody, řízení. Praha: Professional 

Publishing, 2004. ISBN 978-808-6419-244. 

(21) DOSKOČIL, Radek. Metody, techniky a nástroje řízení projektů: modely, metody, 

řízení. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2013. ISBN 978-807-2048-632. 

  



63 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. 1: Projektový trojimperativ  ............................................................................................. 14 

Obr. 2: Tabulka znázorňující postup vypracování logického rámce projektu  ......................... 16 

Obr. 3: Tabulka pro první krok metody RIPRAN  ................................................................... 20 

Obr. 4: Tabulka pro druhý krok metody RIPRAN  .................................................................. 21 

Obr. 5: Tabulka pro třetí krok metody RIPRAN  ..................................................................... 21 

Obr. 6: Vyobrazení obchodního centra před přestavbou  ......................................................... 36 

Obr. 7: Vyobrazení obchodního centra po přestavbě  .............................................................. 37 

Obr. 8: Plán přestavby obchodního centra ............................................................................... 37 

Obr. 9: Plánek podzemních parkovacích stání  ........................................................................ 38 

Obr. 10: Ganttův diagram - 1. část Zdroj: vlastní zpracování .................................................. 47 

Obr. 11: Ganttův diagram - 2. část Zdroj: vlastní zpracování .................................................. 47 

Obr. 12: Ganttův diagram - 3. část Zdroj: vlastní zpracování .................................................. 48 

Obr. 13: Finanční tok projektu Zdroj: vlastní zpracování ........................................................ 50 

 

  



64 

 

SEZNAM TABULEK 

Tab. 1: IFE matice  ................................................................................................................... 32 

Tab. 2: EFE matice ................................................................................................................... 33 

Tab. 3: Logický rámec projektu ............................................................................................... 40 

Tab. 4: Hierarchická struktura projektu – WBS ....................................................................... 41 

Tab. 5: Časový harmonogram projektu  ................................................................................... 44 

Tab. 6: Přehled zdrojů projekt  ................................................................................................. 49 

Tab. 7: Tabulka verbálního ohodnocení pravděpodobnosti rizika . ......................................... 51 

Tab. 8: Tabulka pro určení výsledné pravděpodobnosti. .......................................................... 51 

Tab. 9: Tabulka verbálního ohodnocení dopadu rizika . .......................................................... 52 

Tab. 10: Tabulka pro určení hodnoty rizika. ............................................................................ 52 

Tab. 11: 1. krok metody RIPRAN pro předprojektovou fázi  .................................................. 53 

Tab. 12: 1. krok metody RIPRAN pro projektovou fázi  ......................................................... 53 

Tab. 13: 1. krok metody RIPRAN pro poprojektovou fázi  ..................................................... 54 

Tab. 14: 2. krok metody RIPRAN pro předprojektovou fázi  .................................................. 55 

Tab. 15: 2. krok metody RIPRAN pro projektovou fázi  ......................................................... 55 

Tab. 16: 2. krok metody RIPRAN pro poprojektovou fázi  ..................................................... 56 

Tab. 17: Návrh opatření  ........................................................................................................... 57 

 

  



65 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha I: Ukázka nastavení kalendáře pro hlukově významné práce ......................................... I 

Příloha II: Časová osa projektu ................................................................................................. II 

Příloha III: Ukázka části síťového grafu .................................................................................. III 



 

I 

 

Přílohy 

 

Příloha I: Ukázka nastavení kalendáře pro hlukově významné práce, Zdroj: vlastní zpracování 

  



 

II 

 

Příloha II: Časová osa projektu, Zdroj: vlastní zpracování 

 



 

III 

 

Příloha III: Ukázka části síťového grafu, Zdroj: vlastní zpracování 

 


