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1 ÚVOD

Jako téma své bakalářské práce jsem si vybral „Plánování projektu výstavby“. Toto 

téma jsem si vybral, jelikož mi přišlo velmi zajímavé svou komplexností a v praktické 

části také velmi přínosné do mé budoucí praxe, ve které se doufám, budu 

věnovat oblasti projektového řízení. 

Bakalářská práce je pomyslně rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. 

Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. V prvních a druhé kapitole se věnuji 

základnímu vysvětlení pojmu projekt a projektový management, dále teoretickým 

zásadám, fázím a cílům projektů. Třetí část teoretické části je zaměřena na popsání a 

vysvětlení metod časové analýzy a jejich srovnání a vyhodnocení. Konkrétně jsou zde 

popsány řádkové diagramy, síťová analýza a počítačový software využívaný k síťové 

analýze. Teoretickou část jsem se snažil kvůli přehlednosti a srozumitelnosti, co nejvíce 

doplňovat o názorná schémata, tabulky a obrázky. 

V praktické části své bakalářské práce se zabývám na příkladu rekonstrukce 

Kongresového centra ve Starém Městě možnostmi vypracování časových plánů pro 

výstavbový projekt. Dle vzorového časového diagramu vypracovaného v programu MS 

Excel, který použil dodavatel při přestavbě objektu, jsem zpracoval časové 

harmonogramy a finanční plány v trojici programů pro projektový management. 

Konkrétně se jednalo o aplikace Microsoft Project 2007 CZ, OpenProj 1.4 a Primavera 

P6. Vypracování jednotlivých plánů jsem dále využil ke shrnutí vlastností každého 

programu, k jejich vzájemnému porovnání a posouzení vhodnosti užití jednotlivých

softwarů na danou stavební zakázku. 
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2 DEFINICE PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ 

2.1. Definice projektu

Význam slova projekt se v průběhu času postupně měnil a posouval. Dříve pojem 

projekt označoval vypracování dokumentace se všemi náležitostmi dle platných 

technických norem a platné legislativy. Jednalo se o souborný technický, technologický,

grafický, případně ekonomický návrh, na jehož základě docházelo k posouzení 

technické případně ekonomické proveditelnosti a výhodnosti výstavby daného objektu a 

následnému vybudování a užívání objektu.

V současné době obsah pojmu projekt vyjadřuje význam, jenž pochází z anglosaského 

pojetí slova “project“. Projekt v tomto případě nevyjadřuje jenom technický návrh, ale 

jde o celý tvůrčí proces, který vede k určitému cíli. Ze všech definic slova projekt 

vyznívá tato jako nejširší avšak zároveň nejpřesnější. „Projekt je cílevědomý návrh na 

uskutečnění určité inovace v daných termínech zahájení a ukončení.“ [1, s. 11] 

V nejjednodušším slova smyslu je projekt odpovědí na nějakou potřebu, jedná se o 

řešení problému. Dále se jedná o řešení, které přináší příslib finančního výdělku. 

Základním důvodem proč většina projektů vzniká, je vydělat peníze anebo peníze 

vhodně uložit, či investovat.  Je nutné od sebe odlišovat pojmy návrh a projekt. Zatímco 

návrh určuje technické řešení a parametry, vybírá technologii a specifikaci prostředků a 

vypracovává dokumentaci. „Projekt stanovuje účel a cíle, analyzuje přínos činnosti, 

plánuje potřeby času a nákladů pro jednotlivé činnosti, určuje a zajišťuje prostředky, 

stanovuje rizika a opatření vůči nim, realizuje a řídí plánované činnosti.“ [2, s. 14] 

Projekty mohou být velmi mnohotvárné, mít celou řadu vlastností a lze je třídit podle 

nejrůznějších kritérií. Z toho důvodu projekty třídíme do určitých kategorií. 
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Tab. 2-1 Kategorie projektů 

Z tabulky je očividné, že spektrum projektů je velmi různorodé a projekt není 

jednoduché přesně zařadit. Tabulka je tedy spíše orientační a poukazuje na možný 

rozsah projektů – od jednoduchých po velmi složité, jež vyžadují nasazení velkého 

množství zdrojů a lidských sil. Zatřízení projektů je složité také proto, že každý projekt 

je jedinečný a neopakovatelný. Jedná se o jednorázový podnik, který není možné 

zopakovat stejným způsobem, se stejnými lidskými zdroji a na stejném místě. Projekty 

lze také roztřídit na různé druhy podle jejich obsahu a účelu.  

Tab. 2-2 Druhy projektů 

Kategorie projektu Specifikace Obvyklý řád inovace

Komplexní
Unikátní, neopakovatelný, dlouhodobý,
mnoho činností, vysoké náklady, větší 
množství subprojektů 

5.-7.

Speciální Střednědobý, nižší rozsah činností, 
dekompozice na subprojekty

3.-5.

Jednoduchý
Malý projekt, krátkodobý, jednoduchý cíl,
vyhotovitelný jednou osobou, málo činností, 
standardizované postupy

0.-3.

Projekty Specifikace

Spojené s výstavbou
Všechny kategorie projektů, kdy je k dosažení cílů nutná 
nová výstavba nebo rekonstrukce stávajících objektů 

Výzkumné a vývojové Projekty řešící inovace od 3. řádu výše 

Technologické
Projekty zavádění nových technologií bez zásahů do staveb 
(obvykle inovace 1. až 3. řádu) 

Organizační 
Projekty změn určitých struktur (např. systému řízení) nebo 
uspořádání významných akcí 
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Projekty mají určité vlastnosti.  

Tab. 2-3 Vlastnosti projektů 

Tyto vlastnosti je nutno kvantitativně hodnotit a měřit, abychom mohli projekty 

objektivně posuzovat, porovnávat, analyzovat a zjišťovat jejich přínos a návratnost. 

2.2. Historický vývoj projektového řízení 

Projektové řízení existuje v nejrůznějších formách a podobách již tisíce let. Během té 

doby vznikla celá řada úžasných projektů a staveb, které nás dodnes nepřestávají 

fascinovat a kterých by nebylo dosaženo bez účinného plánování a řízení. 

Historie projektového řízení sahá až ke starověkým megaprojektům, jako jsou pyramidy 

v Gíze, římské Koloseum a Pantheon, přes gotické katedrály v Evropě nebo pomník 

Tádž Mahal v Indii, přes relativně nedávné projekty jako stavba mrakodrapu Empire 

State Building až do dnešních dní.

Praotcem moderního řízení je pan Henry L. Gantt (1861 – 23. října 1919). Americký 

inženýr a konzultant managementu, nejvíce proslavený jako tvůrce Ganttova diagramu. 

Jednalo se o revoluční nápad a inovaci celosvětového významu. Jedním z prvních 

Vlastnost Měření 

Doba trvání Časové jednotky 

Náklady Obnos v penězích 

Komplexnost Počet účastníků (externích) 

Nasazení osob Počet všech osob nutných k realizaci projektu 

Rozsah Počet řešených úloh (subprojektů) 

Riziko Finanční škoda při nedosažení cílů 

Obtížnost Pravděpodobnost nedosažení cíle projektu 

Náročnost Stupeň zkušeností vyžadovaných ke splnění cíle 

Význam Vliv projektu na cíle podniku
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projektů vybudovaných s využitím Ganttova diagramu byla Hooverova přehrada 

v Arizoně, USA. Ganttovy diagramy jsou dodnes využívány a nepřestávají být 

důležitým nástrojem projektového řízení. 

Moderní éra projektového řízení započala v 50. letech opět v USA. Poválečná obnova a 

vysoký hospodářský růst si vyžadoval zdokonalení řízení a plánování. V této době byly 

vyvinuty dvě matematické metody pro projektové plánování. CPM původně stvořené 

pro projekty údržby průmyslových zařízení a PERT vzniklé ve spolupráci zbrojařské 

firmy Lockheed a amerického námořnictva. Tyto postupy se ihned velmi rychle 

rozšířily do celé řady odvětví. 

V roce 1967 v Paříži vzniká organizace IPMA (International Project Management 

Association). Jedná se o neziskovou střešní organizaci sdružující spolky projektových 

manažerů z celého světa. Hlavním smyslem této organizace je prosazovat chápání 

projektového managementu, jako mezinárodní disciplíny, jež má své standardy, znalosti

a schopnosti. Českou národní organizací je SPŘ (Společnost pro projektové řízení), 

která nabízí čtyřstupňovou certifikaci projektových manažerů podle IMPA. Celosvětově 

organizace, čítající 55 národních organizací, sdružuje přibližně 40000 členů.  

2.3. Projektový management

Slovo management bylo převzato z angličtiny. V překladu znamená vedení, správu a 

řízení a v češtině se používá ve všech těchto významech. 

„Proces řízení čili management se zabývá koordinací zdrojů za účelem dosažení 

stanoveného cíle. Teorie řízení člení management na čtyři hlavní manažerské činnosti – 

plánování, organizování, vedení lidí, kontrolování.“ [1, str. 21]

Je velmi důležité pochopit skutečnost, že manažer neřídí podnik případně výrobu. 

Manažer řídí lidi, kteří se společně s ním mají snažit naplňovat cíle firmy a dílčích 

zakázek. Manažer provádí řídící činnosti, pro něž má vhodné schopnosti neboli 

kompetence. Kompetence projektového manažera, profesionála plánujícího a řídícího 

projekt, mají být podle požadavků IPMA vyjádřeny čtyřiceti šesti elementy. Tyto 

elementy spadající do tří skupin – technických (celkem 20 elementů, týkajících se 
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profesionálních záležitostí projektového řízení, někdy označovaných jako pevné

elementy), behaviorálních (15 elementů, které se týkají osobních vztahů mezi jednotlivci 

i skupinami řízenými v rámci projektů programů a portfolií) a kontextových (11 

elementů, jež se týkají interakce mezi projektovým týmem, kontextem projektu a 

trvalou organizací).

Technické kompetence Behaviorální kompetence Kontextové kompetence

1 Úspěšnost řízení projektu Vůdcovství Orientace na projekt 

2 Zainteresované strany Zainteresovanost a motivace Orientace na program

3 Požadavky a cíle projektu Sebekontrola Orientace na portfolio

4 Rizika a příležitosti Asertivita Realizace projektu, programu a portfolia 

5 Kvalita Uvolnění Trvalá organizace 

6 Organizace projektu Otevřenost Byznys 

7 Týmová práce Kreativita Systémy, produkty technologie

8 Řešení problémů Orientace na výsledky Personální management 

9 Struktury v projektu Výkonnost Zdraví, bezpečnost, ochrana živ.prostředí

10 Rozsah a výstupy projektu Diskuse Finance

11 Čas a fáze projektu Vyjednávání Právo 

12 Zdroje Konflikty a krize

13 Náklady a financování Spolehlivost

14 Obstarávání a smluvní vztahy Porozumění hodnotám   

15 Změny Etika   

16
Kontrola, řízení, podávání 
zpráv

17 Informace a dokumentace

18 Komunikace

19 Zahájení

20 Ukončení     

Tab. 2-4 Kompetence projektového manažera

Z uvedeného výčtu elementů je zřejmé, že ke správnému výkonu funkce projektového 

manažera nepostačují jen jeho lidské vlastnosti, ale jsou nezbytné také technické 

dovednosti a znalosti. Proto je nevhodné, aby funkci projektového manažera zastával

člověk bez patřičného technického vzdělání, vhodného pro konkrétní projekt. Manažer 

totiž technické znalost potřebuje k tomu, aby rozuměl technické stránce projektu a uměl 

definovat své požadavky na své podřízené, kteří technickou stránku projektu 

vykonávají.
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Přestože v praxi se zpravidla nerozlišuje rozdíl mezi pojmem řízení projektů a 

projektové řízení. Přestože obě tyto řídící činnosti mají stejný cíl (naplánování a 

realizaci jednorázových činností), je nutné tyto výrazy od sebe odlišovat. Řízení 

projektu spočívá v jeho naplánování, vypracování a řízení jeho realizace. Jde o 

neopakovatelný proces vylučující rutinní přístup, vyžadující specifických projektových 

metod plánování, nástrojů a technik. Projektové řízení je řízení více jednotlivých, 

souběžně probíhajících projektů, jejich organizování a koordinování. Projektové řízení 

se uplatňuje ve větších podnicích a zejména v projektových nebo poradenských 

společnostech. 
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3 PLÁNY PROJEKTU

3.1. Zásady projektování

K úspěšnému zrealizování projektu a dosažení vytyčených cílů je nutné znát a 

respektovat určité zásady. Těmi jsou: 

Cílovost - uvědomění si, čeho má projekt dosáhnout za daných předpokladů a 

podmínek. Cíl projektu je dán požadavky tzv. trojimperativu.

Reálnost - tedy uskutečnitelnost a účelnost daného projektu. 

Systémovost – správné propojení jednotlivých struktur pří plánování a následné 

realizaci projektu.

Fázování – dodržování postupného řešení problémů od obecných ke konkrétním. 

Systematičnost – dodržování dopředu určených postupů, technik a dokumentace. 

Efektivnost – musí být zajištěna co největší efektivita vedoucí k co největšímu zisku, 

jak z projektové činnosti, tak z realizace projektu 

3.1.1. Trojimperativ

Úspěšné řízení projektů spočívá v dosažení požadované jakosti provedení ve 

stanovených nákladech a v nebo před požadovaným termínem. Klíčovým požadavkem, 

který trojimperativ ilustruje, je potřeba dosáhnout současně tří cílů a ne jednoho.  
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Obr. 3-1: Trojimperativ [1, str. 20]

Trojici podmínek trojimperativu je obtížné splnit. Vše co se v průběhu projektu stane, 

ohrožuje některou z podmínek respektive celý projekt. Pokud se například vyskytne 

problém v jakosti, je možné ho odstranit. To ale vede k nesplnění časových podmínek, 

které jdou stihnout přiřazením vyššího množství pracovníků. Což si ovšem vyžaduje 

další náklady a tedy všechny požadavky trojimperativu nebyly splněny. 

3.2. Životní cyklus projektu

„Projekt je zjednodušeně definovaný jako snaha o dosažení stanovených cílů za daných 

podmínek. Základním prostředkem k dosažení cíle výstavbového projektu je stavba 

nebo přesněji řečeno její užívání.“ [2, str. 20] Životní cyklus výstavbového projektu je 

sledem na sebe navazujících období – fází.
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Obr. 3-2: Základní fáze životního cyklu projektu [2, str. 21]

1. Fáze předinvestiční – jedná se o nejdůležitější část v životě stavby a celého projektu. 

Tuto část má ve své kompetenci investor a je za ni i plně zodpovědný. Během této fáze 

je definován cíl projektu a způsob řešení vedoucí k dosažení cíle. Je zpracována studie 

proveditelnosti a dle jejích výsledků investor rozhoduje o dalším osudu projektu. 

Předinvestiční fáze končí investičním rozhodnutím. 

2. Fáze investiční – tato fáze si vyžaduje nejvíce finančních i časových zdrojů. Její 

náplní je investiční příprava (do zadání stavby k realizaci zhotoviteli), realizační 

příprava zhotovitele (do začátku práce na staveništi), zhotovení stavby na staveništi 

(tato etapa trvá až do ukončení zkušebního provozu)- 

3. Fáze užívání (provozování) – je časově nejdelší fází. Jejím počátkem je předání 

stavby do užívání. Probíhá analýza plánovaných a dosažených výsledků. Získané 

informace jsou analyzovány a zaznamenány pro budoucí potřeby. V průběhu užívání 

stavby probíhá její údržba, postupné opravy a modernizace. Do této fáze řadíme i 

likvidační fázi – demolici objektu s následnou likvidací hmot. 
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3.3. Cíle projektu

Pro zhodnocení úspěšnosti provedeného projektu je nutné si v počátku přípravné fáze 

stanovit cíle, kterých má projekt dosáhnout. Dle těchto cílů je poté upřesňován a 

specifikován návrh celého projektu. Tyto cíle musí být po různých obměnách v průběhu 

přípravných prací přesně a prokazatelně stanoveny. Cíle musí být stanoveny tak, aby 

bylo možné jejich splnění jednoznačně měřit a ověřovat. Cíl zpravidla není jeden, ale 

jedná se o kombinaci více cílů, kterých je třeba dosáhnout k úspěšnému splnění celého 

projektu. Vyjádření jednotlivých cílů může být věcně a ekonomicky.  

Věcné vyjádření cílů - jedná se o kvalitativní a kvantitativní ukazatele. U 

technologických staveb jde o množství produkce ve vhodných jednotkách, nebo kvalitu

a jakost produktu. U pozemních staveb je cílem velikost ploch, lidská kapacita případně 

vlastnosti jednotek TZB. V případě rekonstrukcí a oprav, kde se nejedná o příliš velký 

zásah do objektu, je cílem zlepšení kvalitativních i kvantitativních ukazatelů 

v porovnání s předchozím stavem. 

Ekonomické vyjádření cílů – mohou být vyjádřeny náklady (pořizovací, provozní), 

ziskem, návratností, rentabilitou. U komerčně využívaných staveb je nejdůležitějším 

cílem vytváření zisku. „U všech ekonomických cílů by měly být zohledněny i rizika 

spojená s projektem vznikající při řešení neplánovaných, ale předvídatelných situací.“ 

[2, str. 43]
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4 METODY ČASOVÉ ANALÝZY 

Abychom mohli projekt, co možná nejpřesněji naplánovat, je nutné si jej nejprve 

rozdělit na dílčí úseky. Toto rozdělení musí být provedeno s ohledem na hierarchickou 

strukturu úkolů a jejich logické návaznosti. K jednotlivým úsekům je přiřazen čas a 

zdroje nutné ke splnění daného úkolu. K plánování projektů se užívá základních metod, 

jako jsou Ganttovy diagramy, síťová analýza, případně milníky. 

4.1. Ganttovy diagramy

Tento způsob časové analýzy byl vynalezen americkým inženýrem Henry L. Ganttem 

mezi lety 1910 a 1914. Je dodnes důležitým a hojně využívaným nástrojem 

projektového managementu. Ganttův diagram slouží k názornému grafickému 

plánování času a evidenci průběhu prací. „V harmonogramu jsou v legendě uvedeny 

činnosti (symbolicky i popisem) a jejich doby trvání. V hlavičce je časová osa podle 

jednotek uvedených v zadávací tabulce. Širokými úsečkami jsou v horní části 

naznačeny kritické činnosti, které na sebe navazují bez rezerv. Pod nimi jsou méně 

tučnými úsečkami vyznačeny ostatní činnosti a tenkými úsečkami jejich časové rezervy. 

Do grafu lze doplnit vzájemné vazby mezi jednotlivými činnostmi. Vhodné je uvést 

rovněž několik milníku, tj. klíčových událostí, které jsou snadno ověřitelné nebo jsou 

spojeny se schválením výsledků předcházející činnosti.“ [2, str. 111] Ganttův diagram 

lze poměrně snadno vytvořit ze síťového grafu. Jako první je vhodné nanést kritickou 

cestu a posléze doplnit do diagramu zbylé činnosti včetně návazností a rezerv. V dnešní 

době jsou Ganttovy diagramy technikou využívanou spíše pro prezentaci a 

znázorňování průběhu projektů. Jsou totiž pro srozumitelné pro velké množství lidí. Pro 

vlastní časové plánování je vhodnější užít síťové analýzy. Záporem Ganttových 

diagramů je skutečnost, že se zaměřují jen na jednu klíčovou vlastnost projektu a to je 

čas. Další nevýhodou je v případě složitějších projektů rozdělených na větší množství 

úkolů, jejich velikost. Na více listech přestávají být přehledné a interpretace na počítači 

není vždy možná. Tento problém lze vyřešit semknutím úkolů do větších skupin, které 

uvedeme v hlavním grafu a pro jednotlivé skupiny uděláme vlastní menší grafy. 
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Obr. 4-1: Ganttův diagram [4] 

4.2. Síťová analýza 

Síťová analýza je souborem technik, metod a modelů, které se využívají k analýze 

termínů, nákladů a zdrojů projektu reprezentované grafem. Síťové diagramy jsou 

doporučenou technikou pro časové plánování jakéhokoliv projektu. „Síťový graf je 

jakékoli z několika grafických zobrazení, které navzájem spojují projektové činnosti 

(nebo úkoly) a události s cílem zobrazit jejich vzájemné závislosti. Každá činnost nebo 

událost má vzájemné vazby s předcházejícími, následujícími a souběžnými činnostmi 

nebo událostmi“. [3, str. 84]

 Síťová analýza je schopna nejenom stanovit časový průběh projektu a určovat vazby 

mezi jednotlivými činnostmi projektu. V porovnání s Ganttovým diagramem poskytuje 

síťová analýza lepší řešení a zobrazování složitých činností. Dále také nabízí snadnější 

zjištění a využití časové rezervy. Dále se z ní také lépe stanovuje optimální průběh 

projektu z hlediska nasazení a využití přidělených zdrojů.  

Základními zobrazovacími jednotkami síťové analýzy jsou obrazce (obdélníky, kruhy 

atd.) – uzly a jejich spojnice – hrany. Uzly a hrany vymezují u každé činnosti 

předcházející úkoly, charakteristiku samotné činnosti a následující omezení. Grafy se 

podle způsobu zápisu mohou dělit na uzlově definované (činnost je znázorněna uzly) a 

hranově definované (činnost je zobrazena orientovanými hranami). 
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Obr. 4-2: Zápis v uzlově definovaném grafu [2, str. 108] 

Obr. 4-3: Zápis v hranově definovaném grafu [2, str. 107] 

Všechny činnosti se v síťových grafech ohodnocují časovými jednotkami, případně 

ještě počtem zdrojových nebo nákladových jednotek.  

Při tvorbě síťového grafu je nutné se řídit těmito pravidly: 

„1. graf musí mít začátek (okamžik rozhodnutí o zahájení práce) a jediný konec (kdy je 

akce uznána za skončenou) 

2. všechny činnosti musí být propojeny, aby byla známá jejich návaznost 

3. činnosti mohou postupovat pouze jedním směrem, nesmí se vracet do některého z 

předchozích uzlů (vznikl by neřešitelný cyklus) 

4. časové údaje musí být u všech činností uvedeny ve stejných jednotkách 
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5. složité činnosti, jejichž dílčí operace mohou probíhat paralelně, je vhodné rozložit na 

dílčí činnosti a tím zkrátit celkovou dobu trvání.“ [2, str. 108] 

Při plánování času je vždy prvním krokem sestavení seznamu činností. Ten musí 

vzniknout s ohledem na logické závislosti a návaznosti mezi jednotlivými činnostmi, 

případně také s ohledem na předpokládanou dobou trvání činnosti. Druhým krokem je 

časová analýza, tedy výpočet doby trvání projektu dle činností na kritické cestě a dále 

určení rezerv pro činnosti neležící na kritické cestě. K tomu využíváme metodu CPM 

nebo PERT.

4.2.1. Metoda CPM

Metoda CPM je základní deterministická technika síťové analýzy vyvinutá v USA na 

konci 50. let 20. století. Jejím cílem je, na základě kritické cesty, stanovit dobu trvání 

projektu. Kritická cesta je sledem na sobě závislých činností, pro které jsme napočítali 

nulovou rezervu.

U metody CPM jsou délky činností určeny jedinou časovou hodnotou (proto je vhodné, 

aby byla určena co nejpřesněji) a tedy výsledná délka trvání projektu je určena také 

jednou hodnotou. Pokud chceme zkrátit dobu realizace projektu, musíme analyzovat

jednotlivé činnosti ležící na kritické cestě a provést určité opatření – pokud je to možné 

změnit vazby v projektu, anebo zkrátit dobu trvání činností nasazením většího množství 

zdrojů. 

„Základní postup při časové analýze metodou CPM je: 

1. v tabulce seznamu činností určíme doby trvání činností D – výpočtem nebo odhadem 

a přeneseme je do síťového grafu, 

2. postupem vpřed určíme nejdříve možné začátky MZ a nejdříve možné konce MK 

všech činností: MK = MZ + D, 

3. postupem zpět určíme nejpozději nutné začátky NZ a nutné konce NK činností NZ = 

NK – D,
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4. pro každou činnost vypočítáme časovou rezervu R = NZ – MZ (dobu, o kterou je 

možno prodloužit D, aniž by došlo k ohrožení termínů zahájení činností následujících), 

5. určíme kritickou cestu, což je ta, kde jsou v uzlech rezervy R=0, 

6. zkontrolujeme vazby, zda by se nedaly zlepšit (nebo činnosti na kritické cestě rozdělit 

na paralelní) a upravíme graf.“ [1, str. 84]

4.2.2. Metoda PERT

Metoda PERT je zobecněním metody kritické cesty (CPM). Tato metoda má využití při 

řízení složitých činností, které mají stochastickou povahu. Síťové grafy PERT vznikly u 

projektů s nejistou délkou trvání jednotlivých částí projektu. Cílem modelů PERT je 

takové uspořádání činností, které by zajistilo dodržení termínu dokončení projektu s 

dostatečně vysokou pravděpodobností. Doby trvání činností jsou považovány za 

náhodné veličiny s určitým rozložením pravděpodobnosti, tedy se jedná o určitou formu 

odhadu. Tyto odhady jsou vyjádřeny trojicí časových hodnot: 

Optimistický odhad a – nejkratší doba trvání činnosti s pravděpodobností 1:100. 

Odhad s největší pravděpodobností (modus) m – jedná se o nejpravděpodobnější dobu 

trvání činnosti. 

Pesimistický odhad b – nejdelší doba trvání činnosti s pravděpodobností 1:100. 

Za předpokladu, že naše veličina má tzv. β–rozdělení, spočteme očekávanou dobu 

trvání činnosti (střední dobu trvání), směrodatnou odchylku a rozptyl dle empirických 

vztahů: 

Obr. 4-4: Vzorce výpočtu metody PERT [2, str. 110] 
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Postup při výpočtu časové analýzy metodou PERT je totožný jako u metody CPM. Jen 

se namísto doby trvání D použije střední hodnota μ. Vzhledem k tomu, že jednotlivé

činnosti jsou metodou PERT je charakterizovány větším množstvím údajů, je v 

porovnání s metodou CPM jiný též zápis uzlu.

Obr. 4-5: Zápis v uzlově definovaném grafu metody PERT [2, str. 110] 

4.3. Software pro podporu projektového řízení 

Software pro podporu projektového řízení je pojem, který zahrnuje celou řadu typů 

programů. Časová analýza je u větších a složitějších projektů poměrně složitou 

záležitostí na ideální uspořádání a rozvržení. Proto se dnes projektové řízení neobejde 

bez počítačových softwarů, které časovou analýzu zjednoduší, zrychlí a zefektivní. 

S vývojem počítačové techniky v 70. a 80. letech začal postupně vznikat software pro 

podporu projektového řízení. Firmy poměrně rychle pochopily, že tyto programy mohou 

být velmi užitečné a mohou pomoct výrazně zrychlit plánování projektu a lepším 

návrhem i zrychlit samotnou realizaci projektu. Během posledních desetiletí se tyto 

programy nesmírně zdokonalily. Výrazně se zrychlily, zpříjemnilo se jejich uživatelské 

rozhraní, na jednom projektu může spolupracovat více projektantů na více místech atd. 

4.3.1. Microsoft Project

MS Project je software pro projektové řízení vyvíjený americkou společností Microsoft. 

Tento program nebyl původně vyvinut jako komerční produkt. Měl Microsoftu pomoci 
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řídit velké množství projektů, na kterých společnost v té době pracovala. První 

komerční verze byla vydaná pro operační systém MS DOS v roce 1984. Nyní je 

nejnovějším vydáním tohoto programu verze 2010 (v pořadí již 14. verze). Tento 

software je nutné koupit a to samostatně – není součástí balíku Microsoft Office. 

Obr. 4-6: Uživatelské prostředí MS Project 2010 

4.3.2. Primavera

Primavera je obchodní značkou celé skupiny softwarů pro projektový management, 

vyvíjený americkou společností Oracle Corporation. Hlavní produkt Primavera P6 je na 

trhu od října roku 2008 a zpočátku nebyl uživateli přijat kladně, kvůli velké změně 

prostředí a ovládání a uživatelé raději dávali přednost starší verzi Primavera P3. Tento 

program není k dispozici zdarma a je jej nutné zakoupit.
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Obr. 4-7: Uživatelské prostředí Primavera P6 

4.3.3. OpenProj

OpenProj je freewarový software pro projektové řízení, jehož cílem je poskytnout 

zdarma kompletní náhradu programu Microsoft Project. Program OpenProj byl poprvé

vydán v roce 2007 jako beta verze a od roku 2008 je k dispozici k volnému stažení jeho

stabilní verze. Uživatelské prostředí a ovládání OpenProj je hodně inspirováno 

programem Microsoft Project.

Obr. 4-8: Uživatelské prostředí OpenProj 
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 

V praktické části své bakalářské práce se zabývám rekonstrukcí a přestavbou 

skladového objektu ve Starém Městě u Uherského Hradiště na kongresové centrum. 

Tuto stavbu realizovala společnost PaPP s.r.o. se sídlem v Uherském Hradišti. 

Dodavatel stavby použil k časovému plánování realizace této zakázky program 

Microsoft Excel ve velmi jednoduché podobě – zaškrtávání políček. Dle vzorového 

harmonogramu poskytnutého dodavatelem jsem vytvořil harmonogramy v trojici 

programů určených pro časové plánování a projektový management a shrnul přednosti a 

nevýhody používání jednotlivých programů. Při charakteristice jednotlivých aplikací 

byl brán ohled na velikost a rozsah činností společnosti PaPP s.r.o. a také skutečnost, že 

žádný takový program doposud společnost PaPP s.r.o. nevyužívá. 

5.1. Informace o dodavateli

Společnost PaPP s.r.o. je stavební a obchodní společností založenou v roce 1990. Firma 

zajišťuje realizace pozemních staveb průmyslových, občanských a bytových, opravy a 

rekonstrukce objektů včetně památek a dále se zabývá dodávkami a instalacemi zařízení 

vodo-topo-plyn, elektro a vytápění halových objektů a provozoven. 

Strukturu společnosti tvoří čtyři střediska - hlavní stavební výroba (HSV), přidružená 

stavební výroba (PSV), příprava výroby a obchodní středisko. Celkem pracuje na 

stavbách společnosti PaPP průměrně 100 pracovníků. 

Náplň činnosti společnosti PaPP zahrnuje realizaci staveb, jejich opravy a rekonstrukce, 

sanace a demolice, vodoinstalace, vytápění, plynoinstalace a elektroinstalace, 

velkoobchod a specializovaný maloobchod s vytápěcími systémy a nákladní silniční 

dopravu.

Vysokou úroveň poskytovaných služeb společnosti PaPP dokazují také získané 

certifikáty systémů kvality dle norem: ČSN EN ISO 9001:2009 - systém managementu 

v oblasti kvality, ČSN EN ISO 14001:2005 - systém environmentálního managementu a 

OHSAS 18001:2008 - systém managementu kvality v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. 
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Kvalitu prováděných prací také dokládají ocenění realizovaných objektů. Několik 

staveb bylo ohodnoceno městem Uherské Hradiště oceněním Dům roku, některé pak 

zvítězily, nebo se významně umístily v soutěži Stavba roku Zlínského kraje.

5.2.  Informace o stavbě 

5.2.1. Identifikační údaje stavby 

Název stavby: Kongresové centrum Staré Město 

Místo stavby: Staré Město, Brněnská 1372 

Druh stavby: Změna stavby 

Účel stavby: Vzdělávací centrum 

Investor: KOVOSTEEL, s.r.o., Brněnská 1372, 68603 Staré Město, IČ 25548034 

Projektant: HUTNÍ PROJEKT Frýdek - Místek a.s., 28. října 1495, 73804 Frýdek-

Místek, IČ 45193584 

Autorizovaný projektant: Ing. Zdeněk ČEVELA 1301013 Pozemní stavby 

Dodavatel: PaPP, spol. s r.o., Za Tratí 1154, 686 01 Uherské Hradiště 

Lhůty výstavby: X/2010 – IV/2011 

Investiční náklady: 32,36 mil. Kč včetně DPH 

Obestavěný prostor: 19776,6 m3

Zastavěná plocha: 1202,2 m2

Náklad na 1m3 obestavěného prostoru: 1636,- Kč včetně DPH 

5.3. Popis stavby

5.3.1. Účel stavby 

Záměrem investora bylo vytvoření nové a moderní koncepce poskytování služeb 

zákazníkům i zaměstnancům společnosti jak při zpracování a recyklaci odpadů tak i při 

vzdělávací činnosti. Cílem bylo vytvořit vzdělávací kongresové centrum sloužící 
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odborné i širší veřejnosti v environmentální oblasti a v oblasti zpracovatelského 

průmyslu.  

5.3.2. Urbanistické a dispoziční řešení 

Objekt kongresového centra má celkem tři nadzemní podlaží. Úroveň okolního terénu je 

vyšší o max. 1m vůči 1.NP objektu. V době před rekonstrukcí byla využívána převážná 

část 1.NP pro prodejní sklady firmy Kovosteel s.r.o. se samostatným vstupem a 

zásobováním. Tato část objektu je i nadále využívána k těmto účelům. Pro kongresové 

centrum je k dispozici část 1.NP, 2. NP a 3.NP, jež byly před rekonstrukcí bez využití. 

Součástí stavby bylo vnitřní dřevěné schodiště, nákladní výtah a dva historické nákladní 

výtahy. Výraznou interiérovou dominantu tvoří ocelový pásový dopravník v prostoru 

otevřeného dřevěného krovu. Celkový technický stav budovy byl před rekonstrukcí bez 

větších závad (s výjimkou vnějších a vnitřních omítek, části krovu a části stropních 

konstrukcí). Ze statického hlediska jsou konstrukce v dobrém stavu. Jedná se ovšem o

skladovací objekt, čemuž odpovídá jednoduchost celé stavby. Z historického pohledu je 

objekt charakteristický kromě vnější štukové výzdoby zejména svým vnitřním 

ocelovým a dřevěným nosným systémem. Nosné prvky v podobě litinových 

profilovaných sloupů s ozdobnými hlavicemi, nýtovanými ocelovými sloupy, dřevěné 

sloupy a nosníky s řezbářskou úpravou zůstaly po rekonstrukci zachovány ve své 

původní podobě a jsou v největší možné míře uplatňovány v částech interiéru budovy. 

Tento historický ráz byl doplněn o nové architektonické prvky v souvislosti se změnou 

využití budovy v kontrastním provedení (prosklené stěny, barevné podlahy, moderní 

osvětlení, přiznané technické vedení, apod.). 

5.3.3. Stavebně technické řešení 

Při opravě a rekonstrukci byly vybourány veškeré venkovní betonové plochy za účelem 

vstupu do objektu. Dále proběhly bourací práce v interiéru z důvodu změny vnitřní 

dispozice objektu. Byly odstraněny všechny stávající okenní a dveřní výplně, část 

stropní konstrukce nad 1.NP a 2.NP, odstraněno původní schodiště a demontován výtah 

včetně strojovny. Byly vybourány otvory pro nová okna a dveře ve všech podlažích 

objektu, vybourána betonová podlaha v 1.NP a odstraněny vrstvy podlah v 2.NP a 3.NP 

až na nosnou konstrukci. Nové podlahy byly vytvořeny na původní dřevěnou stropní 
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konstrukci (ve vlhkých provozech protiskluzná dlažba, ostatní z dřevěných parket, PVC, 

apod.). Skladba by volena s ohledem na co nejmenší zatížení stropní konstrukce.

Nejzásadnější vnitřní prostorovou úpravou objektu je vytvoření nového schodiště ve 

vstupní části objektu, dále vyčlenění prostoru pro přednáškové místnosti, vložení 

nového patra v místě nového výtahu ve 3.NP a vytvoření otevřeného atria v zadní části 

2.NP. Ve 3.NP byl rozdělen podkrovní prostor na jednotlivé seminární místnosti dle 

nosného systému stávajícího dřevěného krovu.   

Dozdění v obvodovém plášti a v nosných konstrukcích bylo prováděno 

z pórobetonových tvárnic na systémovou maltu. Dispozice 1.NP byla upravena pomocí

pórobetonových tvárnic tloušťky 150mm na systémovou maltu. Ve 2.NP a 3.NP byla 

nová dispozice vytvořena s ohledem na co nejmenší zatížení původních nosných 

konstrukcí z lehkých SDK příček. Původní nosné ocelové konstrukce byly očištěny a 

opatřeny ochranným nátěrem s protipožární odolností v šedočerném odstínu. 

V objektu byl instalován osobonákladní výtah, který byl umístěn do stávající nadezděné 

výtahové šachty. Tento výtah umožňuje bezbariérový pohyb pro OSTP. Výtah je v 1.NP 

průchozí, v ostatních podlažích jednostranně přístupný. 

Nové výplně otvorů byly osazovány do stávajících otvorů (po vybourání původních 

výplní), nebo nově vysekaných otvorů s tím, že byly osazeny nové překlady z 

ocelových válcovaných profilů, příčně provařených ocelovou pásovinou. Okna jsou 

plastová, zasklena izolačním dvojsklem, barva hnědá imitace dřeva. Okna byla opatřena 

plastovými parapetními deskami. Dále byly obnoveny vnitřní omítky zděných částí, v 

konstrukci střechy osazena nová střešní okna, dále zde byla vybudovaná nová plynová 

kotelna a strojovna VZT, vnitřní i vnější elektroinstalace, slaboproudé rozvody, 

vodovod, kanalizace a vzduchotechnika.
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5.3.4. Fotografie

Obr. 5-1: Pohled na interiér v průběhu rekonstrukce 

Obr. 5-2: Pohled na objekt po rekonstrukci
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Obr. 5-3: Interiér po rekonstrukci

5.4. Harmonogram použitý při rekonstrukci objektu 

Tento harmonogram byl použit pro plánování realizace společností PaPP s.r.o. 

v programu Microsoft Excel. Tento dokument jsem nijak neupravoval a je vložen ve své

původní podobě. Při vytváření vlastních harmonogramů v programech pro projektový 

management jsem v rámci zjednodušení práce vycházel z podoby původního 

dokumentu a jedno vyplněné políčko jsem považoval za 5 pracovních dní. Proto je 

dobra realizace v mých harmonogramech zkrácena.

Jelikož jsem všechny finanční náklady považoval za rovnoměrné, jsou mezi mými 

finančními plány a plánem finančního plnění dodavatele, který čerpání některých 

nákladů neuvažoval jako rovnoměrné, rozdíly. 
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5.5. Harmonogram vytvořený pomocí programu MS Project 

Software Microsoft Project je z trojice používaných programů pro časové plánování na 

českém trhu nejsnadnější získat a je také nejsnadnější k němu získat jakékoliv 

doplňující informace a údaje. Společnost Microsoft na svých stránkách zdarma 

poskytuje celou řadu návodů, prezentací a videí, názorně ukazujících vlastnosti a 

přednosti tohoto programu a potenciální zákazník si o produktu udělá dostatečnou 

představu. Je možné si také zdarma stáhnou časově omezenou testovací verzi na 

vyzkoušení práce s programem. Jak sám Microsoft tak i další společnost nabízejí celou 

řadu školení a publikací k tomuto programu a není proto problém se naučit MS Project 

ovládat a následně i plně využívat.  

Uživatelské prostředí tohoto programu vychází z produktů Microsoft Office a pro 

běžného uživatele PC by neměl být problém se v programu zorientovat. Z pohledu 

uživatele je výbornou vlastností rychlost programu. Při jakýchkoliv změnách nebo 

procesech program okamžitě reaguje a nezpůsobuje zbytečné prodlevy v práci. Při 

vkládání dat z MS Excelu nedochází, díky vzájemné příbuznosti obou aplikací, 

k žádným problémům. Jakákoliv tabulka, případně její část, se bez problémů zkopíruje a 

program dokonce rozumí i formátům jednotlivých buněk a převede si je na jednotky 

zadané v MS Excelu. Primavera ani OpenProj tuto schopnost nemají. Je možné do nich

z Excelu vložit sloupce v textovém formátu, ale s měnou nebo datovým formátem si 

bohužel neporadí a je nutné vše ručně přepisovat. 

Z trojice používaných aplikací má MS Project nejsnáze a zejména nejrychleji

proveditelné výstupy v podobě diagramů a histogramů využívání jednotlivých zdrojů 

projektu. Používání této části programu je skutečně intuitivní a snadné a dosáhnout 

požadovaných výsledků není problém ani pro méně zdatné uživatele. 

Velmi špatnou vlastností programu je nepříliš povedený přednastavený výstup pro tisk, 

který není v praxi téměř použitelný. Například v síťovém diagramu jsou hrany mezi 

jednotlivými uzly zbytečně dlouhé a celý síťový graf je vytisknut mnohonásobně větší, 

než by bylo nutné. Pro praktické použití je tedy nutné jednotlivé uzly posunout a ručně 

rozvrhnout. Tyto úpravy jsou ovšem poměrně zdlouhavé a znepříjemňují práci 

s programem.
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Cena této aplikace v základní verzi 2010 v českém jazyce je v dubnu 2012 přibližně 

17000 Kč. 



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Náklady

1 001-Zemní práce 3 týdny 18.10. 10 5.11. 10 48 000,00 Kč

2 002-Základy 3 týdny 1.11. 10 19.11. 10 544 000,00 Kč

3 003-Svislé konstrukce 14 týdny 15.11. 10 18.3. 11 2 477 000,00 Kč

4 004-Vodorovné konstrukce 8 týdny 29.11. 10 21.1. 11 689 000,00 Kč

5 005-Komunikace 3 týdny 21.3. 11 8.4. 11 51 000,00 Kč

6 0061-Úpravy povrchů vnitř. 6 týdny 10.1. 11 18.2. 11 409 000,00 Kč

7 0062-Úpravy povrchů vnější 7 týdny 21.2. 11 8.4. 11 625 000,00 Kč

8 0063-Podlahy a podlahové konstrukce 11 týdny 29.11. 10 11.2. 11 1 879 000,00 Kč

9 0064-zárubně 5 týdny 3.1. 11 4.2. 11 58 000,00 Kč

10 0091-Doplňující práce na komunikaci 2 týdny 21.3. 11 1.4. 11 13 000,00 Kč

11 0094-Lešení 18 týdny 6.12. 10 8.4. 11 806 000,00 Kč

12 0095-Vyčištění budov, chem.kotvy, SDK sloupů10 týdny 7.2. 11 15.4. 11 221 000,00 Kč

13 0096-Bourání, 0097-Prorážení otvorů 10 týdny 18.10. 10 24.12. 10 828 000,00 Kč

14 711-Izolace proti vodě 6 týdny 8.11. 10 25.2. 11 88 000,00 Kč

15 712-Povlakové krytiny 3 týdny 29.11. 10 17.12. 10 126 000,00 Kč

16 713-Izolace tepelné 7 týdny 29.11. 10 11.2. 11 491 000,00 Kč

17 720-ZTI, 723-plyn 11 týdny 13.12. 10 8.4. 11 1 161 000,00 Kč

18 730-Ústřední vytápění 13 týdny 29.11. 10 11.3. 11 1 335 000,00 Kč

19 762-Konstrukce tesařské 9 týdny 29.11. 10 28.1. 11 3 165 000,00 Kč

20 764-Konstrukce klempířské 2 týdny 14.2. 11 25.2. 11 82 000,00 Kč

21 765-Krytiny tvrdé 6 týdny 6.12. 10 14.1. 11 168 000,00 Kč

22 766-Konstrukce truhlářské- dveře, parap. 6 týdny 21.2. 11 1.4. 11 1 563 000,00 Kč

23 767-Konstrukce zámečnické 6 týdny 24.1. 11 4.3. 11 3 444 000,00 Kč

24 769-Plastová okna a dveře 9 týdny 3.1. 11 4.3. 11 598 000,00 Kč

25 Podlahy 6 týdny 7.3. 11 15.4. 11 2 289 000,00 Kč

26 781-Obklady keramické 6 týdny 7.3. 11 15.4. 11 246 000,00 Kč

27 783-Nátěry 7 týdny 28.2. 11 15.4. 11 1 241 000,00 Kč

28 784-Malby 4 týdny 21.3. 11 15.4. 11 259 000,00 Kč

29 971-Interier 4 týdny 14.3. 11 8.4. 11 1 436 000,00 Kč

30 M21-Silnoproud 9 týdny 3.1. 11 8.4. 11 1 510 000,00 Kč

31 M22-Slaboproud, M23-Systém řízení 7 týdny 17.1. 11 15.4. 11 1 558 000,00 Kč

32 M24-Vzduchotechnika 6 týdny 21.2. 11 1.4. 11 2 158 000,00 Kč

33 M33-Výtah 5 týdny 14.2. 11 18.3. 11 793 000,00 Kč

34 Dokončení 0 dny 15.4. 11 15.4. 11 0,00 Kč

Kč[48 000,00 Kč]

Kč[544 000,00 Kč]

Kč[2 477 000,00 Kč]

Kč[689 000,00 Kč]
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5.6. Harmonogram vytvořený pomocí programu OpenProj 

Jako jediný z trojice zde uváděných programů pro projektové řízení je OpenProj 

k dispozici zdarma v plné verzi ke stažení z internetu dokonce v české verzi. 

Skutečnost, že je tento program šířen bezplatně neznamená ochuzení jeho funkcí a 

schopností v porovnání s konkurencí. OpenProj nabízí velmi přehledné minimalistické 

uživatelské rozhraní a jednoduché ovládání, které je velmi podobné MS Projectu. Svou

jednoduchostí by si mohl získat velkou oblibu u méně zdatných uživatelů PC. 

V porovnání s MS Projectem, kterému je tak podobný, jsou jeho tlačítka lépe 

rozmístěna a základní práce s programem působí snazším a intuitivnějším dojmem. 

Další velkou devizou tohoto programu je schopnost otevírat soubory vytvořené v MS 

Projectu a Primaveře a následně do formátů těchto programů ukládat. Takže užívání 

tohoto bezplatného programu jeho uživatele nijak neomezuje ve spolupráci s kýmkoliv,

kdo používá placený software.

Problémem je nedostatečné množství nabídek školení a návodů v českém jazyce a zcela 

nefunkční vnitřní nápověda programu, které může ztížit práci s programem. 

Vyhledávání rad a návodů na internetu bohužel není ideální variantou. V češtině není 

možné najít žádný návod a v angličtině je jejich množství velmi malé a většina není 

v příliš dobré kvalitě a uživateli příliš. Navíc ve výsledcích vyhledávání jsou zpravidla i 

odkazy směřující na konkurenční programy, zejména MS Project. 

Další nevýhodou tohoto programu jsou jeho pomalé reakce. Z trojice používaných

programů je nejpomalejší a také nejvíce zatěžuje operační paměť a to i na 

nadprůměrném počítači. Při delší práci s programem uživatele otráví prodleva mezi 

každým kliknutím a požadovanou činností programu. 

Nejzásadnější chybou, s níž jsem při práci s tímto program setkal, byla neschopnost 

časově rozložit finanční náklady u činností, které jsou rozděleny pauzou. Program 

náklady projektu dělí celkovým počtem dní trvání projektu včetně pauzy. Tyto denní 

náklady ovšem přiřazuje pouze k produktivním dnům a v zobrazení využití zdrojů tedy 

program ukazuje chybné údaje. Vzhledem k absenci nápovědy se mi tento problém 

nepodařilo nijak elegantně vyřešit. Jednou možností, jak obejít tuto chybu, je rozdělení 

činností s pauzou, na dvě části. To však přidá zbytečný řádek do Ganttova diagramu i 
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síťového grafu a je navíc nutno provázat tuto činnost se zbylými aktivitami v projektu. 

Druhou možností je uměle navýšit náklady na činnost v poměru celkový počet dnů 

projektu/pracovní dny projektu. To je ovšem zdlouhavé, vysoce nepraktické a v praxi

nepoužitelné.



1 001-Zemní práce 48000 Kč 15 dní 18.10.10 8:00 5.11.10 17:00

2 002-Základy 544000 Kč 15 dní 1.11.10 8:00 19.11.10 17:00

3 003-Svislé konstrukce 2476999... 90 dní 15.11.10 8:00 18.3.11 17:00

4 004-Vodorovné konstrukce 689000 Kč 40 dní 29.11.10 8:00 21.1.11 17:00

5 005-Komunikace 51000 Kč 15 dní 21.3.11 8:00 8.4.11 17:00

6 0061-Úpravy povrchů vnitř. 409000 Kč 30 dní 29.11.10 8:00 7.1.11 17:00

7 0062-Úpravy povrchů vnější 625000 Kč 35 dní 10.1.11 8:00 25.2.11 17:00

8 0063-Podlahy a podlahov... 1879000... 55 dní 29.11.10 8:00 11.2.11 17:00

9 0064-zárubně 58000 Kč 25 dní 3.1.11 8:00 4.2.11 17:00

10 0091-Doplňující práce na ... 13000 Kč 10 dní 21.3.11 8:00 1.4.11 17:00

11 0094-Lešení 806000 Kč 90 dní 6.12.10 8:00 8.4.11 17:00

12 0095-Vyčištění budov, ch... 221000 Kč 50 dní 7.2.11 8:00 15.4.11 17:00

13 0096-Bourání, 0097-Prorá... 828000 Kč 50 dní 18.10.10 8:00 24.12.10 17:00

14 711-Izolace proti vodě 33000 Kč 80 dní 8.11.10 8:00 25.2.11 17:00

15 712-Povlakové krytiny 126000 Kč 15 dní 29.11.10 8:00 17.12.10 17:00

16 713-Izolace tepelné 490999,... 55 dní 29.11.10 8:00 11.2.11 17:00

17 720-ZTI, 723-plyn 1160999... 85 dní 13.12.10 8:00 8.4.11 17:00

18 730-Ústřední vytápění 1157000... 75 dní 29.11.10 8:00 11.3.11 17:00

19 762-Konstrukce tesařské 3165000... 45 dní 29.11.10 8:00 28.1.11 17:00

20 764-Konstrukce klempířské 82000 Kč 10 dní 12.2.11 8:00 25.2.11 17:00

21 765-Krytiny tvrdé 168000 Kč 30 dní 6.12.10 8:00 14.1.11 17:00

22 766-Konstrukce truhlářsk... 1563000... 30 dní 21.2.11 8:00 1.4.11 17:00

23 767-Konstrukce zámečnické 3444000... 30 dní 24.1.11 8:00 4.3.11 17:00

24 769-Plastová okna a dveře 598000 Kč 45 dní 3.1.11 8:00 4.3.11 17:00

25 Podlahy 2289000... 30 dní 7.3.11 8:00 15.4.11 17:00

26 781-Obklady keramické 246000 Kč 30 dní 7.3.11 8:00 15.4.11 17:00

27 783-Nátěry 1241000... 35 dní 28.2.11 8:00 15.4.11 17:00

28 784-Malby 259000 Kč 20 dní 21.3.11 8:00 15.4.11 17:00

29 971-Interier 1436000... 20 dní 14.3.11 8:00 8.4.11 17:00

30 M21-Silnoproud 1510000... 70 dní 3.1.11 8:00 8.4.11 17:00

31 M22-Slaboproud, M23-Sy... 1557999... 65 dní 17.1.11 8:00 15.4.11 17:00

32 M24-Vzduchotechnika 2158000... 30 dní 10.1.11 8:00 18.2.11 17:00

33 M33-Výtah 793000 Kč 25 dní 14.2.11 8:00 18.3.11 17:00

34 Dokončení 0 Kč 0 dní? 15.4.11 17:00 15.4.11 17:00

Jméno Náklady Trvání Začátek Konec
18 25 01

XI 10

08 15 22 29 06

XII 10

13 20 27 03

I 11

10 17 24 31 07

II 11

14 21 28 07

III 11

14 21 28 04

IV 11

11 18 25 02

V 11

09

001-Zemní práce

002-Základy

003-Svislé konstrukce

004-Vodorovné konstrukce

005-Komunikace

0061-Úpravy povrchů vnitř.

0062-Úpravy povrchů vnější

0063-Podlahy a podlahové konstrukce

0064-zárubně

0091-Doplňující práce na komunik

0094-Lešení

0095-Vyčištění budov,

0096-Bourání, 0097-Prorážení otvorů

711-Izolace proti vodě

712-Povlakové krytiny

713-Izolace tepelné

720-ZTI, 723-plyn

730-Ústřední vytápění

762-Konstrukce tesařské

764-Konstrukce klempířské

765-Krytiny tvrdé

766-Konstrukce truhlářské- dveře

767-Konstrukce zámečnické

769-Plastová okna a dveře

Podlahy

781-Obklady keramické

783-Nátěry

784-Malby

971-Interier

M21-Silnoproud

M22-Slaboproud, M23

M24-Vzduchotechnika

M33-Výtah

15.4.11
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5.7.  Harmonogram vytvořený pomocí programu Primavera 

Tento software vyvíjený společností Oracle, je celosvětově nejvíce rozšířeným 

programem pro projektový management.

Pro malou případně středně velkou stavební firmu, která prozatím žádný software pro 

časové plánování nevyužívá, není tento program optimální volbou. Program je výhradně 

v angličině a internetové stránky společnosti Oracle jsou z velké části také pouze 

v angličtině. Česká část stránek je neúplná a nedostatečná. Kontaktní telefon na českou 

infolinku mi bohužel nikdo nezvednul a na mailovou prosbu o informace o programu a

ceník zástupce společnosti Oracle nezareagoval. Toto jednání mě poměrně zklamalo a 

nepůsobí na mě jako na potenciálního zákazníka nijak dobře. Tento program také není 

možné vyzkoušet v časově omezené testovací verzi. Dále je licence velmi nákladnou. 

Dle zahraničních ceníků se cena za instalaci se pohybuje v přepočtu řádově kolem 

50000Kč a roční technická podpora přes 10000Kč.  

Z trojice programů, v nichž jsem zpracovával časový harmonogram a harmonogram 

finančních nákladů byla práce v softwaru Primavera P6, vzhledem k jeho 

propracovanosti a rozsáhlosti, nejnáročnější a nejsložitější. Aplikace je pro nového 

uživatele celkově velmi nepřehledná. Grafické rozhraní působí zastarale, špatně se 

přechází mezi jednotlivými pracovními prostředími, obsahuje obrovské množství 

složitých funkcí, ale základní funkce se velmi komplikovaně hledají. Program také není 

schopen se přizpůsobit všem rozlišením monitorů. Na běžném notebooku s rozlišením 

displeje 1366x768 pixelů nejde mít tento software otevřený v režimu přes celou 

obrazovku, jelikož se část obrazovky nezobrazí. Tento problém je předpokládám u 

všech displejů v poměru stran 16:9, tedy u většiny nových obrazovek.  

V aplikaci je nastaven primárně kalendář s americkými státními svátky a ke změně 

tohoto nastavení je třeba pozměnit celou databázi, ze které se program spouští. Ovšem 

ke změně této databáze je třeba být velmi zdatným až profesionálním uživatelem PC se 

znalostí SQL databází. Proto je snazší, u každé zadávané činnosti ručně předělávat 

kalendář na pro české poměry vhodnější variantu.  

Vykreslení průběhu nákladů je v tomto softwaru nejpropracovanější. Při vykreslování 

tabulkových výpisů nákladů v jednotlivém čase, grafů aktuálních i celkových nákladů 
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program vše zobrazuje logicky ve správných jednotkách. Na rozdíl od konkurentů 

zobrazí vhodné měřítka na jednotlivých osách a do jednoho grafu jde zobrazit průběh 

nákladů z více činností. To může být při plánování a sledování zakázek velmi přínosné. 

Velmi nepříjemnou vlastností je také neschopnost správně importovat projekty 

vytvořené v MS Projectu. Přestože by to program měl zvládnout, z žádné z dostupných 

verzí souborů .mpp vytvořených v MS Projectu (2003,2007,2010) ani z exportovaného 

souboru do .xml formátu nebyla aplikace Primavera schopna daný soubor otevřít. 



Activity Name Budgeted Total
Cost

Original
Duration

Start Finish

NEWPROJ (New Project) 62,593 110 30-Apr-12 01-Oct-12

Kongresové centrum (New Project)32,265,590 127 18-Oct-10 18-Apr-11

001 - Zemní práce 48,000 15 18-Oct-10 05-Nov-10

002 - Základy 543,990 15 01-Nov-10 19-Nov-10

003 - Svislé kce A 1,238,490 45 15-Nov-10 14-Jan-11

003 - Svislé kce B 688,050 25 14-Feb-11 18-Mar-11

004 - Vodorovné kce 689,000 40 29-Nov-10 21-Jan-11

005-Komunikace 51,000 15 21-Mar-11 08-Apr-11

0061-Úpravy povrchů vnitř. 408,990 30 29-Nov-10 07-Jan-11

0062-Úpravy povrchů vnější 624,995 35 10-Jan-11 25-Feb-11

0063-Podlahy a podlahové konstrukce 1,878,965 55 29-Nov-10 11-Feb-11

0064-zárubně 58,000 25 03-Jan-11 04-Feb-11

0091-Doplňující práce na komunikaci 13,100 10 21-Mar-11 01-Apr-11

0094-Lešení 805,950 90 06-Dec-10 08-Apr-11

0095-Vyčištění budov, chem.kotvy, SDK sloupů221,000 50 07-Feb-11 15-Apr-11

0096-Bourání, 0097-Prorážení otvorů 1,656,000 50 18-Oct-10 24-Dec-10

711-Izolace proti vodě A 29,330 10 08-Nov-10 19-Nov-10

711-Izolace proti vodě B 58,660 20 31-Jan-11 25-Feb-11

712-Povlakové krytiny 126,000 15 29-Nov-10 17-Dec-10

713-Izolace tepelné A 140,280 10 29-Nov-10 10-Dec-10

713-Izolace tepelné B 350,700 25 10-Jan-11 11-Feb-11

720-ZTI, 723-plyn A 738,850 35 13-Dec-10 28-Jan-11

720-ZTI, 723-plyn B 422,200 20 14-Mar-11 08-Apr-11

730-Ústřední vytápění A 593,320 40 29-Nov-10 21-Jan-11

730-Ústřední vytápění B 370,825 25 07-Feb-11 11-Mar-11

762-Konstrukce tesařské 3,164,985 45 29-Nov-10 28-Jan-11

764-Konstrukce klempířské 82,000 10 14-Feb-11 25-Feb-11

765-Krytiny tvrdé 168,000 30 06-Dec-10 14-Jan-11

766-Konstrukce truhlářské- dveře, parap. 1,563,000 30 21-Feb-11 01-Apr-11

767-Konstrukce zámečnické 3,444,000 30 24-Jan-11 04-Mar-11

769-Plastová okna a dveře 597,960 45 03-Jan-11 04-Mar-11

781-Obklady keramické 246,000 30 07-Mar-11 15-Apr-11

783-Nátěry 1,240,995 35 28-Feb-11 15-Apr-11

784-Malby 259,000 20 21-Mar-11 15-Apr-11

971-Interier 1,436,000 20 14-Mar-11 08-Apr-11

Dokončení 0 0 18-Apr-11 18-Apr-11

M21-Silnoproud A 838,875 25 03-Jan-11 04-Feb-11

M21-Silnoproud B 671,100 20 07-Mar-11 01-Apr-11

M22-Slaboproud, M23-Systém řízení A 667,710 15 17-Jan-11* 07-Feb-11

M22-Slaboproud, M23-Systém řízení B 890,280 20 21-Mar-11* 15-Apr-11

M24-Vzduchotechnika 2,157,990 30 10-Jan-11 18-Feb-11

M33-Výtah 793,000 25 14-Feb-11 18-Mar-11

Podlahy 2,289,000 30 07-Mar-11 15-Apr-11

Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun

Qtr 4, 2010 Qtr 1, 2011 Qtr 2, 2011

18-Apr-11, Kongresové centrum (New Project)

001 - Zemní práce

002 - Základy

003 - Svislé kce A

003 - Svislé kce B

004 - Vodorovné kce

005-Komunikace

0061-Úpravy povrchů vnitř.

0062-Úpravy povrchů vnější

0063-Podlahy a podlahové konstrukce

0064-zárubně

0091-Doplňující práce na komunikaci

0094-Lešení

0095-Vyčištění budov, chem.kotvy, SDK sloupů

0096-Bourání, 0097-Prorážení otvorů

711-Izolace proti vodě A

711-Izolace proti vodě B

712-Povlakové krytiny

713-Izolace tepelné A

713-Izolace tepelné B

720-ZTI, 723-plyn A

720-ZTI, 723-plyn B

730-Ústřední vytápění A

730-Ústřední vytápění B

762-Konstrukce tesařské

764-Konstrukce klempířské

765-Krytiny tvrdé

766-Konstrukce truhlářské- dveře, parap.

767-Konstrukce zámečnické

769-Plastová okna a dveře

781-Obklady keramické

783-Nátěry

784-Malby

971-Interier

Dokončení

M21-Silnoproud A

M21-Silnoproud B

M22-Slaboproud, M23-Systém řízení A

M22-Slaboproud, M23-Systém řízení B

M24-Vzduchotechnika

M33-Výtah

Podlahy

                                                         Ganttův diagram 2 Week Lookahead 15-May-12 15:21

Actual Work

Remaining Work

Critical Remaining Work

Milestone

Summary                                                                                

© Primavera Systems, Inc.
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6 ZÁVĚR 

Při zpracování bakalářské práce jsem si zopakoval, rozšířil a utřídil vědomosti získané 

v předmětech Projektové řízení staveb a následně a Projekt – Projektové řízení staveb.  

V praktické části jsem se pokusil vytvořit alternativy k používanému harmonogramu 

vytvořenému v programu Microsoft Excel, který není pro časové plánování určený a už 

vůbec ne vhodný. Z trojice mnou používaných aplikací se mi nejvíce líbila práce 

v programu Primavera P6. Přes všechny zápory, které jsem u tohoto softwaru našel, mi 

přišel nejlepší svou propracovaností, důmyslností a kompletností. Dle mého názoru, 

uživatel při správném používání v tohoto programu dosáhne nejlepších výsledků. 

Bohužel seznámení se s tímto programem bylo časově vysoce náročné a práce s ním 

vyžadovala po celou dobu vysokou míru pozornosti a soustředění na všechny úkony. 

V případě, že by se firma PaPP s.r.o. rozhodla začít používat nějaký program pro časové 

plánování, bych jí ovšem doporučil program Microsoft Project. MS Project má několik 

předností, které tato firma ocení spíše než rozsáhlost programu. Mezi ně patří překlad 

programu do českého jazyka, dostupné materiály o práci s aplikací a v neposlední řadě 

mnohem nižší cena. Pokud ovšem firma preferuje rychlost a jednoduchost vypracování

harmonogramu nad jeho praktičností a pragmatičností, je podle mě vhodné, aby nadále 

používala metodu zaškrtávání políček v MS Excelu. 

Vypracování práce, zejména práce v softwarech pro projektový management, mi přišlo 

nejenom poučné, ale i zábavné. Tomuto tématu bych se chtěl věnovat i nadále. 

V nejbližší volné chvíli chci pokračovat ve zdokonalování se v práci v jednotlivých 

programech a získávání dalších zkušeností při práci s nimi. 
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