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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá tématem řízení projektů pomocí specializovaných 
softwarů. Obsahuje zásady řízení projektů v obecné rovině i v rovině projektů ve 
výstavbě. Za tímto účelem se věnuje především aplikacím MS Project 2010 
(univerzální), BUILDpower a CONTEC (výstavbové projekty). Práce nabízí i pohled na 
možnosti kombinace výhod obou přístupů. Pro praktické ukázky slouží typový 
výstavbový projekt v předinvestiční fázi. Tento je v různé podrobnosti zpracován 
v prostředí všech zmíněných programů. 

 

Klíčová slova 

Projektové řízení, výstavbový projekt, životní cyklus projektu, teorie inovací, zdroje, 
MS Project, BUILDpower, CONTEC. 

 

 

 

 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with management of projects with specialized software. It 
contains principles of project management in general and in construction projects. For 
this purpose, it’s primarily devoted to MS Project (general), BUILDpower and 
CONTEC (construction projects). Thesis also offers a look at the possibilities of 
combining the advantages of both approaches. For practical examples, there is 
representative construction project in pre-investment phase. This project or its parts is 
elaborated in mentioned software. 
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Project management, construction project, project life cycle, theory of innovation, 
resources, MS Project, BUILDpower, CONTEC. 
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1 Úvod 

Ač si to možná mnozí z nás neuvědomují projektové řízení je přítomno všude 
kolem nás a každý s ním máme svoje zkušenosti. Malým příkladem za všechny může 
být cesta za lyžováním s přáteli. Triviální záležitost, ale splňuje všechny parametry 
projektu. Vystupuje zde projektový tým, který koná porady a projekt plánuje. Dochází 
zde k čerpání zdrojů, ať už finančních nebo materiálních. Máme jasně daný časový 
rámec a cíl. Jediné v čem se tyto běžné projekty liší například od výstavby 
mrakodrapu, je jejich rozsah. 

Zatímco u takových malých projektů si při řízení vystačíme s telefonem, tužkou, 
papírem a troškou selského rozumu, u velkých projektů již dnes potřebujeme řádnou 
počítačovou podporu a přístup k velkému množství informací. Navíc nás může 
ochromit tlak okolí a pod tíhou projektu se nám podlomit kolena. Nikdy bychom 
ovšem neměli zapomínat na citát Henryho Forda, který řekl: „Nic není tak těžké, 
rozdělíte-li si to na malé části.“. Konec konců i u stavby mrakodrapu jde jenom o 
trochu složitější výlet na lyže. 

Stavební projekty patří mezi ty vůbec nejnáročnější. Přidáme-li k jejich složitosti 
tvrdou ekonomickou situaci, kde o získání zakázky rozhoduje především cena, je jasné, 
že prostor pro chyby je minimální. V eliminaci chyb nám poslouží právě 
specializované softwary, které projekt spolu s námi sledují a na každou nesrovnalost 
nás upozorní. Právě díky nim jsme schopni včas reagovat na případné problémy a 
rychle najít vhodnou cestu jejich nápravy. 

Je ovšem dobré mít stále na paměti, že mít softwarovou podporu nestačí. 
Software, ať už je sebelepší, bude vždy jenom nástrojem a je na nás, jak ho dokážeme 
využít. Z tohoto důvodu se Vám tato práce bude snažit nastínit v první části samotné 
základy projektového řízení a na základě jejich pochopení Vás následně seznámí 
s vybranými počítačovými programy s cílem ukázat, jak správně plánovat a řídit 
výstavbový projekt. 
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1.1 Cíl práce 

Tématem této diplomové práce je řízení projektů pomocí specializovaných 
softwarů. Pro uvedení do problematiky je na začátek třeba definovat základní pojmy 
projektové řízení a nastínit jejich chápání a používání v nosných kapitolách této práce. 
Protože se pohybujeme v oblasti stavebnictví a projektové řízení tuto oblast překračuje, 
je tyto pojmy třeba vysvětlit, jak z pohledu obecného, tak následně z pohledu specifik 
ve stavebnictví. 

Po definování a pochopení všech pojmů můžeme přistoupit k hlavním 
kapitolám, které mají za úkol ukázat, jak by mělo správně probíhat řízení projektu 
v prostředí specializovaných softwarů. Pro tyto účely jsou zvoleny programy MS 
Project 2010, BUILDpower a CONTEC. MS Project 2010 je zástupcem obecných 
nástrojů pro řízení projektů. Obsahuje všechny metody projektové řízení a jeho znalost 
a ovládání je univerzální z hlediska dalších obdobných programů na trhu, jako 
například OpenProj – Project management. Druhý program reprezentuje rozpočtářské 
aplikace z prostředí českého trhu a na stavební projekty nahlíží z hlediska cenové 
tvorby. Poslední CONTEC byl vybrán jako unikátní zástupce softwaru přímo určeného 
pro projektové řízení ve stavebnictví, který navíc vznikl přímo na území ČR a 
respektuje tak zvyklosti českého stavebního trhu, jako je používání českých třídníků a 
klasifikací. 

Součástí této diplomové práce je i prokázání schopností ovládat a používat 
zmíněné softwary na pokročilé úrovni, jak z pohledu projektů ve stavebnictví, tak i 
z pohledu jiných projektů. Toho bude dosaženo zpracovanými příklady a 
výstavbovým projektem pro účely kapitol věnovaných jednotlivým softwarům, včetně 
grafických výstupů v přílohách. 
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2 Obecná rovina 
Celá tato kapitola se zaměří na definici podstatných pojmů a obecných principů 

projektového řízení a následnou aplikaci těchto znalostí v prostředí MS Project 2010. 
Pro tuto práci bylo zvoleno dělení na kapitoly obecná rovina a stavebnictví, především 
z důvodu, že v poslední době dochází k rozvoji projektové řízení hlavně v oblasti 
projektů v IT a organizačních projektů. Projektové řízení zahrnuje široké portfolio 
uplatnění (viz. následující kapitoly) a je tedy logické pracovat s ním jako celkem ve 
všech možnostech jeho využití a až následně ukázat aplikaci ve stavebnictví. Velký 
důraz na stavebnictví bude však kladen již u ukázek a příkladů při vysvětlování MS 
Project 2010. 

2.1 Projekt 

Informace pro tuto kapitolu byly čerpány především ze zdrojů [2], [6] a [8].  

V souvislostech pro projektové řízení je pojem projekt chápán jako tvůrčí proces, 
který splňuje následující charakteristické znaky: 

 sleduje konkrétní cíl s očekávaným přínosem 
 určuje zdroje a náklady nutné pro realizaci 
 určuje časový průběh realizace s pevně stanoveným začátkem a koncem 

Projekty vhodné pro využití metod projektového řízení pak vykazují především 
tyto znaky: 

 jsou vždy jedinečné 
 jsou neopakovatelné 
 jsou dočasné 
 na řízení se podílí vždy jiný tým odborníků 

Z popsaných znaků je jasně patrné, že se snaží vystihnout především odlišnost 
projektů od periodicky se opakujících činností. Pro tyto existují přístupy a metody 
jednoznačně vhodnější (řízení dle odchylek a spousta dalších). 

Projekty v projektovém řízení lze dělit dle velikosti na základě spousty 
objektivních ukazatelů. Bavíme se zejména o počtu činností, které projekt obsahuje, 
časovém horizontu projektu, složitosti struktury projektu, zdrojové náročnosti, 
nákladech, nebo počtu v projektu zainteresovaných osob. 

Dle své obsahové náplně a účelu se projekty mohou rozlišovat na: 

 projekty spojené s výstavbou 
 výzkumné a vývojové projekty 
 technologické projekty 
 organizační projekty 
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Projekty spojené s výstavbou budou detailněji rozebrány ve vlastní kapitole této 
práce. Výzkumné a vývojové projekty se soustředí především na inovace v určité 
oblasti. Výzkumné a vývojové projekty zajišťují inovace druhého stupně, viz teorie 
inovací níže. Technologické projekty se zaměřují na zavádění nových technologií. 
Budeme-li se snažit zaměřit na stavebnictví, pak by takovým projektem byla například 
obměna provozního souboru výrobní haly. Ovšem za podmínky, že neproběhne žádný 
zásah do stávající stavby. Poslední kategorií jsou organizační projekty, které jsou 
pravděpodobně mezi dnešními manažery nejužívanější. Jde o kategorii velice 
univerzální a obecnou. Do této kategorie totiž spadají veškerá pořádání významných i 
méně významných akcí, stejně jako změny struktur uvnitř organizací. Díky malému 
rozsahu organizačních projektů a malým potřebám odborných znalostí, jde často o 
první projekty, se kterými se začínající projektový manažeři setkají a se kterými se 
zpravidla setkávají i lidé mimo projektové řízení. 

Výhodou pro porovnávání alternativních řešení projektů je, že projekty 
v projektovém řízení mají řadu vlastností, které lze hodnotit a měřit. Může jít o: 

 dobu trvání [časové jednotky] 
 náklady [objem peněžních prostředků] 
 komplexnost [počet účastníků] 
 nasazení osob [počet všech osob nutných k realizaci projektu] 
 rozsah [počet řešených úloh (subprojektů)] 
 riziko [vyjádření finanční ztráty 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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2.1.1 Životní cyklus projektu 

Základním aspektem pro chápání projektu je jeho sledování v rámci životního 
cyklu. Na životní cyklus lze nahlížet z několika různých úhlů (marketing, investování, 
projektové řízení a další) a spousta autorů uvádí více či méně odlišné pohledy. Nelze 
tedy dogmaticky říct, že jeden z pohledů je správný a ostatní špatné. Všechny tyto 
pohledy jsou správné, jsou-li použity ve správném kontextu (sériová výroba x kusová 
výroba,…). Pro naše účely nás zajímá kusová zakázková výroba, která je pro 
projektové řízení vhodná. Z tohoto tvrzení vychází, že se v této části pokusíme o 
rozebrání vhodného ekvivalentu obecné zakázkové výroby a v kapitole věnované 
samotnému stavebnictví, pak probereme životní cyklus z hlediska projektu ve 
výstavbě. 

První věcí, kterou je třeba odlišovat, je životní cyklus produktu a životní cyklus 
projektu. Zatímco životní cyklus produktu zahrnuje veškeré činnosti s ním spojené od 
vzniku první myšlenky až po jeho konečný zánik, životní cyklus projektu končí po 
uplynutí doby záručního servisu (doby, kdy zhotovitel přestává být za produkt 
zodpovědný vůči zákazníkovi). Je tedy jasné, že životní cyklus projektu je kratší než 
životní cyklus produktu, nebo v ojedinělých případech stejně dlouhý. Tímto 
ojedinělým případem mohou být například provizorní dočasná řešení, kde je smluvně 
opatřeno, že po dobu jejich trvání za ně zodpovídá zhotovitel, který následně zajistí i 
jejich likvidaci. 

Životní cyklus produktu na trhu z globálního hlediska často určuje pět jeho fází: 

 Zavádění – vstup produktu na trh (produkt vykazuje nízké prodeje a 
vysoké náklady) 

 Růst – upevňování pozice na trhu (prodeje rostou, narůstá výroba, díky 
čemuž se snižují náklady a zvyšuje zisk) 

 Zralost – nejsilnější pozice na trhu (prodeje jsou na svém maximu a růst či 
pokles vykazuje minimální změny) 

 Útlum – ústup z pozice na trhu (pokles prodeje, ceny i zisku) 
 Ukončení – odchod z trhu 

Produkt lze ve fázích růstu, zralosti a útlumu stimulovat pomocí inovací 
(detailněji probrány v následující kapitole). 

Obrázek č. 1, částečně převzatý z [8], nám nabízí zajímavý pohled na produkt a 
projekt v kombinaci s obchodními procesy. Přináší nám pohled na vývoj obecného 
projektu uvnitř jeho životního cyklu, zobrazuje rozdíl mezi životním cyklem projektu a 
produktu a nabízí další možnost pohledu na projekt z hlediska obchodních procesů 
uvnitř společnosti zhotovitele. Na rozdíl od přechozího popisu a dělení už se na 
produkt nedíváme globálně v rámci trhu, ale jednotlivě. 
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Obr.č. 1 Životní cyklus produktu, projektu a obchodních procesů 
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2.1.2 Teorie inovací 

Bavíme-li se o projektu a produktu, je na místě uvést základy z teorie inovací. 
Právě pomocí dělení v rámci této teorie lze často projekty chápat z hlediska jejich účelu 
a pro veškeré inovace druhého stupně je projektové řízení vhodnou metodou 
zpracování. 

Řád   Název / Příklad 
1. stupeň 

0  Regenerace 
  dodržování technických norem, opravy výrobních strojů 

1  Intenzita 
  větší využívání některých prvků, optimalizace využívání zdrojů 

2  Reorganizace 

 přesuny operací mezi pracovišti, změna umístění skladů  

2. stupeň 

3  změna množství 
  změna objemu výroby, změna podílů uvnitř výrobního portfolia 

4  kvalitativní adaptace 
  změna kvality výrobku, zlepšení výrobního procesu 

5  nová varianta 
  změna 1 či více částí výrobku, modernizace výrobku 

6  nová generace 
  změna celého výrobku, výrobek nahrazuje předchozí 

7  nový druh 
  změna koncepce výroby, např. místo sportovních aut na nákladní  

8  nový rod 
  změna základních principů a přístupů výroby, nahrazení kovu plastem  

9  nový kmen 
  nový přístup k přírodě, mikrotechnologie, nanotechnologie 

Tab.č. 1 Inovační stupně a řády dle prof. Ing. Františka Valenty, Dr.Sc. 

Tabulka č. 1 zobrazuje inovační stupně a řády dle profesora Valenty. První 
stupeň inovací představuje předcházení a odstraňování zjevných výrobních ztrát, či 
účelné využívání existujících prvků výrobní jednotky. První stupeň se odehrává čistě 
uvnitř podniku a představuje především optimalizaci a prevenci u stávajících postupů. 
Zpravidla vyžaduje náklady pouze v rámci režií podniku a je podmínkou pro možnost 
provádění druhého stupně inovací. Tento stupeň už se soustředí na analýzu výrobního 
procesu z hlediska možných rezerv a zdokonalování za účelem růstu produktivity a 
zvyšování přidané hodnoty pro zákazníka. Druhý stupeň už vyžaduje vynaložení 
účelových investičních nákladů a je na něj jako na investici třeba nahlížet. 
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2.2 Projektové řízení 

Základním principem a cílem projektového řízení je plánování, organizování, 
zajišťování a řízení zdrojů za účelem dosažení stanoveného cíle. Po celou dobu trvání 
projektu je jeho prvořadým cílem dodržovat předem stanovené mantinely (plán). 
Primárně se jedná především o rozsah (občas zaměňován s kvalitou), dobu trvání a 
čerpání rozpočtu, při dodržení stanovené kvality. Na rozsah a kvalitu nahlížejí různé 
zdroje, každý podle svého. Existují znázornění vyjadřující kvalitu jako společný 
výsledek všech tří částí trojimperativu. Já se ztotožňuji spíše s názorem, že kvalita je 
v tomto případě synonymem rozsahu. Tento názor je bezvýhradně uplatnitelný 
především u stavebnictví a projektů se složitějším zadáním a projektovou 
dokumentací. Kvalita provedení je totiž určena přímo v ní a to pomocí materiálových 
specifikací, statických výpočtů, technologických postupů a dalších částí. Je-li tedy 
projekt splněn v požadovaném rozsahu, je zároveň dodržena požadovaná kvalita. 
Sekundárním cílem je optimalizace využití zdrojů a s tím spojené úspory projektu. 

Primárnímu cíli projektového řízení se říká trojimperativ projektu (anglicky též 
project management triangle). Jde o trojdimenzionální vyjádření cíle. Představíme-li si 
ho jako znázornění na obrázku č. 2. Pak je primárním cílem projektu se v grafu, co 
nejvíce přiblížit souřadnicím cíle. 

Obr.č. 2 Grafické vyjádření cíle projektu 
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Do běžné řeči se dá vyjádření trojimperativu projektu (jeho cíle) převést jako 
odpověď na následující otázky. V jakém rozsahu bude projekt zpracován? Kolik to 
bude stát peněz? Jak dlouho bude projekt trvat? 

Na obrázku č. 3 se můžeme podívat na grafické znázornění podstaty řízení 
v projektovém managementu. Pro zjednodušení je jako popis osy Y zvolen rozsah 
vyjádřený v jeho plánovaných nákladech. Díky tomuto zjednodušení můžeme 
trojimperativ zobrazit pouze na dvou osách. Toto zobrazení je běžně používáno u 
některých analýz projektového řízení (např. EVA). V ideálním případě představuje 
znázornění cesty k cíli projektu úsečku začínající v nule a končící v bodě předem 
naplánovaných nákladů, rozsahu a času. Plán se tedy rovná realizaci. Ve skutečném 
světě ale dochází k odchylkám od plánu. To je způsobeno vlivem velkého množství 
neznámých a proměnných při plánování projektu. Úkolem projektového řízení je 
sledovat a vyhodnocovat průběh plnění projektu a přistupovat na jeho základě 
k nápravným opatřením. Takový průběh zachycuje skutečná realizace na obrázku č. 3. 
Od svého počátku projekt vykazuje vyšší čerpání nákladů. Projektový manažer toto 
vyhodnotil a přijal protiopatření, díky kterému se projekt opětovně přiblížil 
plánovaným hodnotám. Neskončil sice přesně ve stejném cíli jako plán, ale to není 
v projektech nic nezvyklého. Podstatné je, že díky řízení projektu bylo zamezeno 
katastrofickému scénáři velkého navýšení nákladů a tím pravděpodobnému 
nedokončení projektu. 

Obr.č. 3 Idealizovaný a reálný projekt 

Jak je z předchozího textu jasné, je třeba na plánování a přesnost vstupních 
informací klást velký důraz, protože špatně naplánovaný projekt už ani sebelepší 
řízení nemůže zachránit. Veškeré plánování začíná u určení cíle projektu. Ten by měl 

Čas

X
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splňovat zaběhnuté parametry společné pro všechny ekonomické obory. Tyto jsou 
často udávány pod zkratkou SMART, která v sobě skrývá následujících pět zásad: 

 S – specifikace: Cíl musí být vyjádřen jasně a konkrétně. 
 M – měřitelnost: Cíl musí být měřitelný, aby se dalo jednoznačně a přesně 

určit jeho dosažení. 
 A – akceptovatelný: Cíl se musí uvnitř společnosti setkávat se souhlasem 

a mít tak širokou podporu. 
 R – reálný: Cíl musí být reálný, tedy dosažitelný v daných podmínkách. 
 T – čas: Cíl musí být pevně ukotven v čase. 

S metodou SMART souvisí i přístup řízení podle cílů známý pod anglickou 
zkratkou MBO (Management by Objectives). Tento přístup se vzájemně podporuje a 
doplňuje s projektovým řízením. Jeho podstata spočívá v dohodě na cílech mezi 
manažery a jejich podřízenými. Tato metoda přináší identifikaci zaměstnanců s firmou 
a jejími cíli a napomáhá vzniku zdravého motivujícího prostředí. Na základě cílů bývá 
při tomto způsobu řízení určována i odměna pracovníků za jejich plnění, resp. trest za 
jejich nesplnění. Toto je nejčastěji řešeno v rámci pohyblivé složky mzdy. Dobrý 
manažer by se ovšem neměl řídit pouze kontrolou cílů, ale i podmínkám při jejich 
plnění. Brát tedy potaz na objektivní příčiny jako zdravotní indispozice, změny 
vstupních faktorů a další souvislosti. Samotné MBO má následující nedostatky a 
přednosti: 

 Nedostatky MBO: 
o Časová a administrativní náročnost 
o Obtížnost určování cílů 
o Důraz na krátkodobé cíle 
o Realizovatelnost cílů při změně vstupních podmínek 

 
 Přednosti MBO: 

o Vynikající kontrola 
o Pracovníci se díky podílení na tvorbě cílů, cítí důležití 
o Pracovníci vědí, proč dělají danou věc 
o Pracovníci vždy vědí, jestli dosáhli cíle a dokáží odhadnout, jak se 

jim plnění cíle daří 

Při zavedení řízení dle cílů uvnitř našeho projektu dokonce potlačíme některé ze 
zmíněných nedostatků. Časová a administrativní náročnost se spojí s potřebou 
sledování jednotlivých úkolů pro účely řízení projektu. Určování cílů bude stanoveno 
na základě potřeb projektu. Důraz na krátkodobé cíle bude sloužit dlouhodobému cíli 
a to dokončení projektu. Jak se zdá tyto dva přístupy jsou pro sebe jako stvořené a 
napomáhají vzniku dobrého motivujícího prostředí. 

V Evropské unii i České republice existují organizace, které se zaměřují přímo na 
podporu a výchovu projektových manažerů. V rámci EU jde o asociaci IPMA 
(International Project Management Association). Jejím členem v ČR je pak SPŘ 
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(Společnost pro projektové řízení). Tato organizace uděluje na základě absolvování 
zkoušek mezinárodní certifikace 4 stupňů. 

 IPMA Level D – Certified Project Management Associate 
o Zahrnuje znalosti potřebné pro členy projektového týmu 

 IPMA Level C – Certified Project Manager 
o Zahrnuje znalosti potřebné pro řízení projektů menšího rozsahu 

 IPMA Level B – Certified Senior Project Manager 
o Zahrnuje znalosti potřebné pro řízení komplexních projektů 

 IPMA Level A – Certified Projects Director 
o Zahrnuje znalosti potřebné pro řízení složitého projektového 

portfolia 

2.2.1 Metody v projektovém řízení 

Na základě rozdělení projektového řízení do fáze plánování a samotného řízení 
můžeme dělit i používané metody a přístupy. Metody a přístupy byly již podrobně 
rozebrány v mé bakalářské práci [4], z toho důvodu budou v této práci pouze zmíněny 
pro účely dalších kapitol. Je také důležité zmínit, že projektové řízení bez softwarové 
podpory již v dnešní době prakticky neexistuje. Na trhu existují i volně šiřitelné 
programy s bezplatnými licencemi, které obsahují všechny základní funkce potřebné 
pro projektové řízení. Z tohoto důvodu budou metody popisovány už z hlediska 
softwarové podpory. Začněme od fáze plánování. 

V této fázi je základním zobrazením pro zadávání projektu Ganttův diagram. Ve 
své podstatě jde o zobrazení jednotlivých činností (úkolů) v čase a vzájemných 
návaznostech. Výhodou tohoto zobrazení pro zadávání je, že nepotřebujeme předem 
určovat vzájemné vazby, ale můžeme je přiřadit až po kompletním popsání všech 
činností. Výhodou oproti zobrazení v síťovém grafu je především přímá spojitost 
s časovou osou. Toto umožňuje podstatně lepší přehled při vyrovnávání činností. Obě 
zobrazení využívají standardních 4 vazeb mezi činnostmi. A to: 

 Začátek-Začátek – činnosti začínají současně 
 Začátek-Konec – první činnost začíná po ukončení druhé 
 Konec-Začátek – druhá činnost začíná po ukončení první 
 Konec-Konec – činnosti končí současně 

Dnešní softwary zároveň umožní přidávat k vazbám navíc posunutí v čase. Toto 
například znamená, že zatímco v dřívější praxi se technologická přestávka pro 
zatvrdnutí betonu musela vždy řešit pomocí vlastního uzlu síťového grafu, dnes si 
může projektový manažer zvolit, jestli je pro něj v danou chvíli vhodnější vlastní uzel 
nebo zadá k vazbě konec-začátek zpoždění 28 dní. To se hodí především u složitějších 
projektů s větším množstvím činností. 

Dobu trvání činnosti je možné zadávat deterministicky nebo pravděpodobnostně 
(více k určení pravděpodobnostních vstupů v kapitole 3.1.1). Deterministickému 
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přístupu k síťovému grafu se říká metoda CPM (Critical Path Method) a 
pravděpodobnostnímu PERT (Program Evaluation and Review Technique). 

Další specifikací úkolu jsou jeho přiřazené zdroje. Pro zkoumání jejich čerpání a 
následné vyrovnávání jsou vhodné kalendáře čerpání zdrojů. Tyto nám přehledně 
zobrazují spotřebu zdrojů pevně vázanou na čas, včetně zvýrazněného zobrazení 
přetížených zdrojů. Díky tomuto zobrazení můžeme následně pracovat na optimalizaci 
plánu z hlediska jejich čerpání („osekávání špiček“). 

U čerpání zdrojů a to především strojů, které mají jinou pracovní dobu, resp. jiné 
čerpání kalendářního časového fondu je rovněž třeba toto opatřit v rámci kalendáře 
zdroje. Své použití najde i u specializovaných lidských zdrojů. Na jeho základě lze 
například zakázání využívání člověka v době plánované dovolené. 

Fáze řízení projektu spočívá v realizaci plánovaných úkolů a sledování jejich 
odchylek vůči plánu. Tyto je třeba analyzovat, zjišťovat jejich příčiny a přijímat 
protiopatření k nápravě. Nelze-li jejich příčiny odstranit a vycházejí-li z nesprávných 
vstupních předpokladů, je třeba plán upravit, aby respektoval zjištěné informace a 
korekce původních předpokladů. 

Pro sledování průběhu projektu slouží už zmíněné Ganttovy diagramy. Přesněji 
řečeno jim přidružené tabulky, obsahující informace o plánu i čerstvé informace o 
průběhu realizace, které zadáváme na základě reálných dat. Porovnání těchto dvou 
informací je prvním stupněm kontroly plnění plánu. Informace můžeme také 
porovnávat globálně za časové období v zobrazení kalendáře čerpání zdrojů, kde 
vedle sebe postavíme např. plánované náklady na měsíc a reálné náklady v měsíci 
čerpané. Obě tyto metody ovšem mohou být zavádějící. Sledování zdrojů na základě 
úkolu nám nedává informaci o dodržování celkového časového rámce projektu. Stejně 
tak jako zobrazení v grafu, kde se může zdát, že čerpání nákladů je v souladu 
s plánem, ale ve skutečnosti mohou být náklady vyšší a projekt zpožděný. 

Nedokonalosti globálního pohledu na projekt eliminuje vrcholová metoda EVA 
(Earned Value Analysis). Tato metoda vnímá projekt v celé své komplexnosti. Její 
podstatou je graf zachycující podobně jako obrázek č. 3 plánovaný průběh čerpání 
nákladů vázaných na jednotlivé úkoly v závislosti na čase. Další v grafu znázorněnou 
křivkou je pak zachycení reálného stavu projektu v čase provádění analýzy. Na 
základě porovnání těchto dvou se sestaví prognóza pro celý průběh projektu. Dozvíme 
se tedy očekávanou odchylku od cíle projektu z hlediska nákladů i času. Velkou 
výhodou této analýzy je právě onen výhled, kam náš projekt směřuje vůči plánu. 

Posledním zmiňovaným zobrazením vhodným pro sledování průběhu projektu 
jsou rozkladové metody WBS a RBS. Jde o pyramidální rozklady struktury zdrojů 
nebo úkolů, které jsou vhodné především u složitěji strukturovaných projektů. Slouží 
dobře především k přesnému odhalení členu, na kterém dochází k navyšování nákladů 
nebo nedodržování doby trvání. Na rozdíl od výše zmíněných metod, nám totiž 
umožňuje sledovat zdroje nebo úkoly samostatně, což je velice užitečné v situacích, 
kdy například úkoly zadáváme velice hrubě a mají přiřazeny více zdrojů zároveň. 
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Ekvivalentem takto zadaného úkolu pro stavebnictví může být stavební práce 
v položkovém rozpočtu. Ta obsahuje v rozboru TOV několik druhů zdrojů. Při 
ostatních zobrazeních uvidíme pouze, že položka je dražší, než bylo naplánováno. Při 
zobrazení metodou RBS zjistíme, že jsme zajistili pro stavbu dvakrát dražší beton, což 
se promítlo do této položky stejně jako do dalších, které ho obsahují. 

2.3 MS Project 

První verze tohoto programu vznikla již v roce 1984 pod jednoduchým názvem 
Project a existovala v době před samotným vznikem operačního systému Windows. 
Fungovala tedy ještě v době operačního systému DOS. K přejmenování na dnes již 
známý název Microsoft Project došlo o rok později v roce 1985. 

Po příchodu prvního operačního systému Windows byl MS Project historicky 
třetí vyvinutou aplikací pro tento systém. Základní koncept tvorby plánu a jeho 
následného sledování položila verze 4.1 v roce 1994 a tento koncept trval do roku 1997. 
V roce 1998 k základnímu konceptu přibyla možnost řízení týmu pomocí emailové 
komunikace přímo prostřednictvím aplikace MS Project. Tímto byl určen směr pro 
další roky a to zvyšování komunikačních možností a komplexnější přístup 
k projektům. 

Dalším stupněm vývoje byla verze z roku 2000. Šlo o vůbec první plně 
lokalizovanou verzi pro český trh a společně s ní vznikl Microsoft Project Central. 
Vůbec první plnohodnotná aplikace MS Project na bázi tenkého klienta, která přinesla 
přístup k informacím přes webové rozhraní a tím i možnost zapojení více lidí na více 
místech do jednoho projektu. Microsoft Project Central se následně v roce 2002 stal 
Microsoft Project Serverem, který již zůstal do dnešní doby. 

V průběhu let také došlo k rozdělení produktů společnosti Microsoft na edice 
Standard a Professional. U aplikace MS Project tento rozdíl spočívá především 
v rozsahu týmové práce. 

 MS Project Standard – Vhodný především pro projektového manažera 
jako jednotlivce. V jeden okamžik může na projektu pracovat pouze jeden 
projektový manažer, který může používat pouze jeden zásobník zdrojů 

 MS Project Professional – Obsahuje vše co verze Standard a navíc 
poskytuje funkce Týmového plánovače a volby variant (What-If analýz). 
Verze Professional umožňuje přístup k projektovému serveru a tím 
možnost práce v týmu. Při absenci MS Project Server 2010 se chová 
v ohledech týmové práce stejně jako verze Standard. 

Z důvodu obrovského počtu možností všech tří aplikací (MS Project Standard, 
Professional, Server) a omezeného rozsahu této práce se budeme věnovat především 
funkcím na úrovni verze Standard. Pro zkušební účely nám poslouží typový projekt 
z kapitoly 3.3 rozvedený do podrobnosti strukturního plánu z přílohy 1. Podklady pro 
členění a doby trvání jednotlivých částí stavebních objektů jsou získány z programu 
CONTEC. 
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Novinky ve verzi 2010 

První jasně patrnou změnou oproti předchozí verzi je změna uživatelského 
prostředí a to přechod od zastaralých systémů nabídek a panelů nástrojů k řešení 
pomocí pásu karet. Na rozdíl od ostatních produktů Microsoft Office, kde je pás karet 
ve složení aplikačním (domů, vložit, rozložení stránky atd.) je v MS Project členění 
ryze projektové. Jak můžeme vidět na obrázku č. 4, jsou zde hlavní kategorie úkol, 
zdroj, projekt a zobrazení. Tyto jsou pak doplňovány pomocnými kategoriemi pro 
formátování právě aktivního zobrazení. Z pohledu na obrázek je jasně patrné, že jde o 
cestu ke zpříjemnění a zrychlení práce. A že je nové ovládání víc intuitivní. 

Obr.č. 4 MS Project – verze 2007 vs. 2010 

Kromě vzhledu přibyly a ubyly i některé funkce. Byla posílena možnost 
uživatelem řízeného plánování, pomocí ručního plánování. Díky tomu se uživatel 
může více zaměřit na svůj projekt a nemusí ho brzdit přemýšlení, proč aplikace 
naplánovala automaticky úkoly právě tímto způsobem. Přibyla také možnost 
vyrovnávání kapacit zdrojů v týmovém plánovači. Naopak ubyla na příklad analýza 
PERT. Tedy pravděpodobnostní zachycení doby trvání úkolů, popsané v kapitole 
věnující se programu FReET. Díky možnosti vkládání doplňků třetích stran je, ale jisté 
že tyto součásti budou doinstalovatelné po jejich zakoupení. 

MS Project 2010 má pro svou instalaci jediný požadavek a to počítač 
s nainstalovaným operačním systém Windows XP (Service Pack 3), Windows Vista 
nebo Windows 7. Dá se předpokládat, že bude možné ho instalovat i na budoucích 
operačních systémech Windows. 

2.3.1 Založení projektu, import a export 

Naše představovaní MS Project začneme od činností spojených se založením 
projektu. Projekt lze založit několika způsoby. 

 Nový prázdný projekt – prázdný dokument 
 Nový projekt ze šablony – předvyplněný projekt k dalším úpravám 
 Nový z existujícího projektu – otevře již existující projekt jako nový 
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Založení prázdného projektu není třeba nijak osvětlovat a práce s ním začíná 
přímo vyplňováním do prázdné tabulky Ganttova diagramu. Podstatně zajímavější je 
pro naše projekty možnost využití šablon a využívání existujících projektů. Šablony 
jsou dvojího druhu a to obecné šablony z webu Office.com a vlastní šablony, které si 
můžeme tvořit. Pro výstavbové projekty je vhodné si připravit šablonu se strukturou 
vzorového strukturního plánu z přílohy 1. Po vytvoření této struktury a doplnění 
základních vazeb a dob trvání (všeobecně všech opakujících se prvků v projektech), 
vytvoříme šablonu pomocí Uložit jako, kde zvolíme formát šablona MS Project a 
uložíme ji přímo do programu MS Project (v zobrazení úplně nejvýše). Od této chvíle 
budeme mít vždy při zakládání nového projektu možnost použít funkci Moje šablony, 
v které se nový projekt založí ve struktuře námi vytvořené šablony. Vytvořená šablona 
je ukázána v příloze 2. 

Možnost otevřít z existujícího je pak vhodná například pokud nemá smysl 
vytvářet prázdnou šablonu, kvůli méně častému řešení. V tomto případě otevřeme 
nový projekt z existujícího obdobného projektu, který v prvním kroku začneme přímo 
upravovat pro potřeby nového projektu. Takto se vyhneme mezikroku, v kterém 
bychom projekt museli mazat od zadaných dat. 

V posledním kroku je třeba zmínit, že projekt lze založit nejenom z existujícího 
souboru formátu MS Project, ale například i z existujícího sešitu v programu Excel. 
V tomto případě se již jedná o klasický import dat a aplikace MS Project pro něj 
disponuje Průvodcem importem. Nejzásadnější částí je přiřazování jednotlivých dat 
z importované tabulky k datovým typům a odpovídajícím sloupcům MS Project. Toto 
se děje v části průvodce nazvané Mapování úkolů (obrázek č. 5). V horní části máme 
přepínač listů ze sešitu MS Excel. V tomto případě pro zjednodušení používáme pro 
import tabulku exportovanou přímo z MS Project. Proto jsou již názvy upraveny dle 
názvosloví MS Project. V prostřední části dochází pak k samotnému přiřazování, kde 
vedle sebe vidíme zdrojové pole aplikace Excel a výsledné pole aplikace Project. Po 
kompletním zmapování všech úkolů a případném vypuštění úkolů přebytečných 
můžeme import dokončit a pokračovat již v MS Projectu s přenesenými daty. Export 
do tabulek MS Excel probíhá obdobně pouze v opačném pořadí přiřazování a nemá ho 
tedy cenu samostatně probírat. 

Funkce importu ze sešitů je pro naše odvětví velice důležitá především proto, že 
v podstatě všechny elektronické zdroje vstupních informací (rozpočtářské softwary 
apod.) jsou exportovatelné do excelovských tabulek. Díky tomu můžeme přenést do 
Projectu položkový rozpočet o dvou stech položkách během pár minut. A obdobně 
transformovat i podklady z programu Contec. Existují i programy, které mají 
mapování již předdefinované a jeho pomocí mohou ukládat přímo ve struktuře MS 
Project. 
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Obr.č. 5 MS Project – Mapování úkolů 

2.3.2 Plánování úkolů 

Pracovní čas 

Začneme-li se bavit o plánování úkolů, je třeba začít od pohledu na projekt jako 
celek a definovat jeho základní charakteristiky. První podstatnou věcí je, jestli bude 
projekt plánován k pevnému datu zahájení nebo pevnému datu ukončení. Příkladem 
pevného zahájení může být například výzkumný vědecký projekt s nejistým koncem. 
U takového projektu není konec předem definovatelný a dá se očekávat, že v průběhu 
jeho života bude docházet do určité míry k improvizacím a větším změnám projektu. 
Druhým příkladem je pak uvedení produktu na trh, kde máme předem určené datum, 
ke kterému všechny úkoly směřují, a podle toho jej také plánujeme. Pohled na 
výstavbové projekty je v tomto ohledu trochu složitější, protože zde může docházet 
k využití obou přístupů. Celý výstavbový projekt v předinvestiční fázi je ještě značně 
neurčitý a je tedy vhodnější pro první přístup. Dodávka části stavebních prací ze 
strany subdodavatele má již velice přesné zadání a termín dokončení daný smlouvou. 
Z tohoto důvodu je vhodnější pro užití přístupu s pevným koncem. 

Další základní charakteristikou projektu je jeho pracovní kalendář. Tento určuje, 
jak budou práce na projektu probíhat. MS Project nabízí tři výchozí kalendáře a to: 

 Standardní – pracovní doba pondělí až pátek, 8:00 až 17:00 s hodinovou 
přestávkou. Vhodný především pro plánování běžné lidské práce a pro 
všechny projekty nejvhodnější jako výchozí kalendář 

 24 hodin – neobsahuje nepracovní dobu a počítá s využitím 24 hodin 
v jednom dni. Jako takový je předurčen pro použití u zdrojů typu 
nepřetržitých výrobních linek a různých zařízení jako počítačové servery 
a podobně. Ve stavebnictví by pak našel uplatnění například u použití 
materiálového zdroje bednění. 
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 Noční směna – pracovní doba pondělí až pátek, 23:00 až 8:00 
s hodinovou přestávkou. 

Popsané kalendáře dále v průběhu plánování vystupují ještě v dalších dvou 
stupních a to kalendáře úkolů a kalendáře zdrojů. První je využitelný třeba u 
specifických úkolů s nočním provozem (při převládajícím standardním kalendářem u 
ostatních úkolů) na příklad noční hlídání staveniště. Druhý pak u zdrojů s omezenou 
kapacitou využití a potřebou technologických přestávek (různé stroje apod.). 

Existuje pochopitelně i možnost upravovat stávající kalendáře a vytvářet nové 
vlastní, které lze kompletně definovat. Toto je důležité především kvůli zahrnutí 
státních svátků a případně podnikových dovolených. Prostředí pro úpravu kalendáře 
je zobrazeno na obrázku č. 6, kde můžeme vidět příklad přidání výjimky v době 
vánočních svátků a na 31. 12. 2012, který připadá na pondělí. 

Obr.č. 6 MS Project – Úprava kalendáře 

Výjimky jde nastavit i v intervalech opakování, všechny státní svátky a dny 
pracovního klidu lze tedy nastavit pouze jednou a nastavit jim roční interval 
opakování. 

Správné nastavení pracovního času je prvním předpokladem přesného plánu. 
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Definice úkolů 

Základem pro definování jednotlivých úkolů je jejich znalost. Žádný program 
nemůže nahradit uživatelovu znalost projektu a definice úkolů musí vycházet právě 
z ní. Jako vzor této znalosti nám poslouží již vypracovaná šablona výstavbového 
projektu a export z programu Contec, který bude použit pro doplnění informací o 
stavebních objektech našeho typového výstavbového projektu (kapitola 3.3) do 
šablony. 

Pokud začínáme s definováním úkolů v novém prázdném projektu, setkáme se 
ve výchozím nastavení se sloupci a zobrazením dle obrázku č. 7. 

Obr.č. 7 MS Project – definování nových úkolů 

První sloupec slouží pro zprávy aplikace MS Project, je čistě informativní a nelze 
do něj zapisovat. Informuje například o zpoždění či dokončení úkolů a jsou v něm 
nabízený různé volby k právě prováděným operacím. 

Druhý sloupec nastavuje režim výpočtu úkolu. Tato volba, jak už bylo zmíněno, 
je ve verzi 2010 nová a nabízí automatické plánování nebo ruční plánování. Při 
zapnutém automatickém plánování přepočítává MS Project začátky a konce sám. Řídí 
se u toho existencí vazeb a snahou, aby projekt trval, co nejkratší časový úsek. 
V ručním módu je naopak možné i přes existenci vazeb posouvat časy zahájení, resp. 
konců úkolů. Při porušení kontinuity (navazující úkol začíná před předcházejícím) MS 
Project na toto upozorní zvýrazněním konfliktního úkolu. Pokud používáme 
automatické plánování, je důležité si zkontrolovat, že počáteční úkol má nastavený 
pevný začátek při postupu ASAP, resp. pevný konec při postupu ALAP. V opačném 
případě se může stát, že nám MS Project při automatickém přepočítání projektu tuto 
dobu upraví a tak posune celý projekt v čase. 

Třetím sloupcem je název úkolu. Tento název je vhodné používat v přiměřené 
délce a zároveň přesnosti, kvůli tiskovým výstupům. Následuje doba trvání, kterou jde 
vkládat v několika časových jednotkách. Doba se zadá vložením číselné hodnoty a 
zkratky dle tabulky č. 2. V tabulce si můžeme všimnout dvou druhů doby trvání a to 
běžné a uplynulé. Běžná se řídí nastaveným pracovním kalendářem úkolu, zatímco 
uplynulá se využívá pro zadání trvání úkolu nezávisle na kalendáři (systém 24x7x365). 
Příkladem užití uplynulé doby trvání může být tvrdnutí chemických kotev při 
konstrukci schodiště, které probíhá spojitě (nezávisle na pracovní době dělníků). 
Užitečnou funkcí pro definování doby trvání je možnost zadání odhadované doby 
trvání přidáním otazníku na konec vkládaného údaje. Takto zůstane doba trvání 
označena, dokud se k ní uživatel nevrátí a neupraví ji. 
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Význam Zadání (česky) Zadání (anglicky) 
minuta m m 
hodina h h 
den d d 
týden t w 
měsíc měs mo 
uplynulá minuta um em 
uplynulá hodina uh eh 
uplynulý den ud ed 
uplynulý týden ut ew 
uplynulý měsíc uměs emo 

Tab.č. 2 MS Project – časové zkratky 

Dalšími sloupci, které se týkají času, jsou Datum zahájení a dokončení. Všechny 
tři časové údaje je třeba vnímat jako propojené, protože změna jedno se vždy promítne 
změnou jiného. Při změnách dat dokončení nebo zahájení u úkolů s již navázanými 
vazbami, dojde ke změně doby trvání. Toto je na první pohled logické a v pořádku. 
Ovšem pokud nejde o finální stav, ale součást průběhu plánování pak je třeba mít na 
paměti, že i když je datum prezentováno pomocí dne, může se úkol nacházet například 
v jeho polovině. Toto se potom promítne i do nové doby trvání, která se objeví ve tvaru 
desetinného čísla. MS Project se při změnách času chová následovně: 

 Při změně doby trvání dojde k posunu data dokončení. (úkol změní dobu 
trvání a ponechá si původní datum zahájení) 

 Při změně data zahájení dojde k posunu data dokončení. (úkol se pouze 
posune v čase) 

 Při změně data dokončení dojde ke změně doby trvání. (úkol změní 
dobu trvání a zachová původní dobu zahájení) 

Dalším sloupcem ve výchozím zobrazení jsou předchůdci. Tento sloupec 
zachycuje vazby mezi jednotlivými úkoly. Vazby lze zadávat několika možnými 
způsoby. Jde především o tažení úkolů myší v grafickém zobrazení Ganttova 
diagramu a manuální vepsání do sloupce předchůdci nebo v zobrazení informace o 
úkolu (obrázek č. 8). První možnost je rychlá a intuitivní, nicméně není dostatečně 
přesná a pohodlná pro složitější vazby. Vyplatí se především u vazeb konec-začátek, 
bez dalších specifikací. Druhá volba je zlatou střední cestou. Umožňuje rychle 
vepisovat vazby všech čtyř druhů (zkratky FS, SS, FF, SF) pomocí vepsání čísla 
předchůdce doplněného zkratkou. Pomocí operátorů plus a mínus jde pak přidat 
časový posun vůči zadané vazbě (prodlevu). Časový posun se zadává ve stejném 
formátu jako doba trvání. Toto řešení přestává být přehledné při větším počtu vazeb u 
jednoho úkolu. V takovém případě je nejlepším přejít dvojklikem nebo pravým 
tlačítkem do okna Informace o úkolu. Jde o okno sdružující veškeré základní informace 
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o úkolu. Na obrázku č. 8 je naznačeno zadávání vazeb formou přehledné tabulky 
vhodné především pro větší počet použitých vazeb v úkolu. 

Obr.č. 8 MS Project – Informace o úkolu 

Poslední sloupec jménem názvy zdrojů se generuje automaticky na základě 
přiřazených zdrojů úkolu. Zdroje budou probrány v další kapitole. 

2.3.3 Práce s náklady, vlastní pole 

Dalším atributem projektů, kterému se budeme věnovat, jsou náklady. MS 
Project obsahuje dva základní typy nákladů s následujícími specifiky: 

 Pevné náklady 
o Jde o náklady přiřazené přímo k úkolu. Jako takové mají pevně 

zadanou hodnotu, která se při upravování doby trvání úkolu 
nemění.  

 Variabilní 
o Jsou spojené s přiřazenými zdroji k úkolu. Díky tomu se mění 

s využitím zdroje (hodnotou práce) na úkolu. 

Variabilním nákladům se budeme věnovat v následující kapitole práce se zdroji. 
Pevným nákladům úkolu lze přiřazovat různé druhy jejich čerpání a to: 

 Na začátku – náklady naběhnou při zahájení úkolu 
 Průběžně – náklady jsou rovnoměrně rozprostřeny do doby trvání úkolu 
 Na konci – náklady naběhnou po dokončení úkolu 

Volba tohoto nastavení se projeví především v nákladových sestavách a tiscích, 
dále se také projeví ve finančních analýzách projektu. 
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Sloupec Pevné náklady nemá bohužel zobrazenu hodnotu u souhrnných úkolů 
jako součet. Z toho důvodu jej nelze použít pro sledování nákladů za celky. Součtový 
sloupec Hodnota nákladů, pak zahrnuje i náklady spojené s přiřazením zdrojů. 
Chceme-li tedy sledovat pevné náklady za celek nezávisle na přiřazení zdrojů, musíme 
si vypomoct vlastním datovým polem. Při kliknutí na záhlaví libovolného sloupce nám 
program nabízí jako jednu z možností Vlastní pole. Znázornění této možnosti vidíme 
na obrázku č. 9. V našem případě jde o pole vztahující se k úkolům s datovým typem 
náklady. MS Project nabízí deset volných polí tohoto typu pro uživatelské nastavení. 
Na příkladu bylo zvoleno pole Náklady 10, které bylo následně přejmenováno na 
Pevné náklady – součet. V dalším kroku bylo třeba uskutečnit vazbu na pole pevné 
náklady, z kterého chceme brát informace o úkolech. Toho docílíme použitím vzorce u 
vlastních atributů. Náš vzorec je v tomto případě jednoduchý. Nové pole se rovná poli 
Pevné náklady. Další částí je Výpočet pro souhrnné řádky, který je důvodem proč tuto 
akci provádíme. Po zadání výpočtu pomocí součtu můžeme vlastní pole dokončit. 

Obr.č. 9 MS Project – Vlastní pole 

Na obrázku č. 10 je zachycený rozdíl mezi polem Pevné náklady a nově 
vytvořeným polem Pevné náklady součet. Obdobně lze vlastních polí užívat ve 
stavebnictví například pro dělení nákladů na práce HSV a PSV. Dalším příkladem užití 
s použitím vzorce může být rozdělení nákladů různých dodavatelských firem. 
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Obr.č. 10 MS Project – Nové pole pevných nákladů 

Je vidět, že záleží pouze na zkušenosti a šikovnosti projektového manažera 
nakolik zůstane uvězněn a omezován v používání přednastavených polí nebo nakolik 
dokáže zobrazovat nepřímo zjistitelné informace o projektu. 

2.3.4 Práce se zdroji 

Dalším stupněm po ovládnutí práce s úkoly je práce se zdroji. Zdroje jsou externí 
vstupy úkolů a často jsou největšími nositeli nákladů, protože zachycují náklady na 
materiál, stroje, mzdy a další dle jejich nastavení. V praxi mohou při zvyšování 
podrobnosti plánu projektu plně nahradit již probrané pevné náklady. 

MS Project rozlišuje tři typy zdrojů a to: 

 Pracovní zdroje 
o Jejich základním znakem je omezená kapacita. Tato je definovaná 

kalendářem využití zdroje a procentem maximálního přiřazení. 
o Typickým příkladem tohoto zdroje je pracovní síla, ale i stroje 

nebo prostory s omezenou kapacitou 
 Materiálové zdroje 

o Jejich základním znakem je neomezená kapacita. Nedá se u nich 
tedy definovat ani kalendář využití zdroje ani procento přiřazení. 
Sledujeme u nich spotřebované jednotky. 

o Typickým příkladem jsou materiálové položky. V reálném 
výstavbovém projektu sice nejsou neomezené, ale v případě, že na 
stavbě dojdou, mohou být během krátkého časového úseku 
dopraveny na stavbu nové. 

 Nákladové zdroje 
o Jsou to takové zdroje, u kterých nás při plánování nezajímá ani 

kapacita ani jednotková spotřeba. Jediným určujícím prvkem jsou 
peníze. Chovají se tedy jako pevné náklady z předchozí kapitoly. 

o Příkladem použití může být subdodávka s podepsanou smlouvou 
na pevnou částku. Z povahy nákladového zdroje vychází, že 
k jeho určení dochází až po přiřazení na úkol. 
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Na obrázku č. 11 vidíme příklad několika typických zdrojů výstavbového 
projektu. Pro jejich zadání používáme zobrazení Seznam zdrojů. Na první pohled je 
vidět rozdíl v zadávání zdrojů různých typů. Pracovní zdroje jsou vyplněné v tabulce 
téměř kompletně. Materiálové zdroje už jsou definovány méně a nákladové jsou 
definovány v podstatě jenom typem nabíhání nákladů. V tomto zobrazení vystupují 
nová datová pole, s kterými jsme se ještě nesetkali. Prvním je Popisek materiálu, který 
slouží k popsání měrné jednotky materiálového zdroje (v našem případě m3 a kusy). 
Následují iniciály a skupina, které slouží pro lepší přehlednost v projektu a volí si je 
jako text sám uživatel. V našem případě jsme jako iniciály ponechaly první písmeno 
názvu zdroje a skupiny rozdělili u pracovních zdrojů na pracovníky vlastní a cizí, u 
materiálových zdrojů dle dodavatele a u nákladových (subdodávek) jménem firmy. 
Dalším sloupcem je Maximální počet jednotek a jde o již zmíněnou kapacitu 
pracovních zdrojů. Trochu nezvyklé může být zadávání počtu lidí v procentech, které 
je takto uzpůsobeno kvůli větší univerzálnosti zdroje. Naše zadání kapacity 800% 
betonářů znamená, že disponujeme pracovní četou osmi betonářů. Ostatní zdrojové 
typy kapacitní omezení nenesou. Dalšími sloupci jsou již náklady. U pracovních zdrojů 
jsou zachyceny standardní a přesčasovou sazbou vztaženou k hodině práce. U 
materiálových zdrojů jsou zachyceny cenou za měrnou jednotku a u nákladových se 
nevyskytují (jsou přiřazeny až u úkolu). Zajímavým sloupcem jsou Náklady na použití. 
Tento údaj zachycuje jednorázový náklad spojený s používáním úkolu. Může tedy jít 
například o dopravu stroje na stavbu a ze stavby. Nabíhání nákladů již známe 
z předchozí kapitoly, stejně jako kalendáře. 

Obr.č. 11 MS Project – Seznam zdrojů projektu 

Je na místě připomenout, že stejně jako šlo u úkolů využívat uživatelských polí, 
je možné tyto používat i u zdrojů. Používání různých kategorií zdrojů zachycených do 
textových polí zjednodušuje přehled ve složitějším seznamu zdrojů, který u 
kompletních výstavbových projektů zajisté nalezneme. Na jejich základě můžeme 
následně provádět filtrování a seskupování dle aktuálních potřeb. 

Poslední užitečnou volbou zdrojů může být přiřazení parametrů Obecný a 
Rozpočtový. Toto se provádí z dialogového okna Informace o zdroji (analogicky 
k Informacím o úkolu) a je naznačeno na obrázku č. 12. Parametr obecný zdroj se 
používá u zdrojů vyjadřujících roli, vlastnost nebo schopnost v době kdy ještě na 
projektu neurčujeme konkrétní zdrojové přiřazení. Příkladem může být naše skupina 
Betonáři. Tato je obecně určena, ale pro konkretizaci by bylo použito přímo jmen 
jednotlivých pracovníků. Dle mého názoru je toto ovšem pro tuto podrobnost zbytečné 
užívat. Vhodnějším příkladem by byla určitě činnost kontroly provedených prací 
investorem. Tato je předem plánována, ale v době, kdy není jisté, který ze 
stavbyvedoucích na stavbě reálně bude. Použijeme tedy obecný zdroj stavbyvedoucí, 
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který včas nahradíme stavbyvedoucím, který toto dostane na starost a už u úkolu 
zůstane zapsán. 

Parametr Rozpočtový nám poslouží v případech, kdy máme na souhrnný úkol 
alokované přesné množství peněz (určitý rozpočet). Tato volba nám přidá k běžným 
hodnotám plánu a skutečnosti další hodnotu. Ta je pak nezávislá na všech ostatních. 
Příkladem užití rozpočtového zdroje může být například situace, ve které máme na 
výměnu oken ve stavebním objektu přiřazen rozpočet daný podepsanou smlouvou 
(částka X – rozpočtový zdroj). Firma v této situaci vypracuje plán nákladů, který bude 
zachycen přiřazením a čerpáním zdrojů (částka Y – součet plánovaných nákladů na 
přiřazené zdroje). Při realizaci je zachycen reálný stav čerpání zdrojů, resp. nákladů na 
ně (Částka Z – reálné náklady na přiřazené zdroje). Porovnáním částky Y a Z získáme 
odchylku od plánu a náš rozpočtový zdroj v této situaci zastává funkci mantinelu, 
který je třeba v průběhu procesu dodržet.   

Obr.č. 12 MS Project – Informace o zdroji 

V polích Dostupnost zdroje můžeme definovat různá omezení pro kapacitu 
zdroje. V zápisu na obrázku č. 12 je zdroj Betonáři dostupný po celou dobu v plné 
kapacitě 8 lidí. Pokud bychom chtěli například zavést do zdroje omezení kapacity 
kvůli dovolené 4 pracovníků v týdnu 13. až 18. 2. 2012, připíšeme na nový řádek tyto 
data a omezíme jednotky na 400%. 

Zajímavou funkcí v okně Informace o zdroji a záložce Náklady je možnost 
valorizace nákladů v čase pomocí nákladových sazeb. Toho můžeme využít, 
plánujeme-li navýšení hodinových sazeb pracovníků. Stačí zadat pouze nové sazby a 
datum účinnosti změn a ty se pak projeví v plánu. 
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Přiřazení zdrojů 

V této fázi jsme v situaci, kdy již umíme definovat úkoly, které je třeba udělat, a 
máme popsaný zdroje, které k tomu budou potřeba. Dalším krokem, který je třeba 
zvládnout je přiřazení jednotlivých zdrojů jednotlivým úkolům, aby došlo k jejich 
propojení. 

Nejpoužívanějším a nejvhodnějším způsobem pro přiřazování zdrojů je 
standardní Ganttův diagram v kombinaci s funkcí Přiřadit zdroje v záložce Zdroj. Po 
označení úkolu v Ganttově diagramu klikneme na ikonu Přiřadit zdroje a otevře se 
nám dialogové okno se seznamem nadefinovaných zdrojů projektu (obrázek č. 13). 

Obr.č. 13 MS Project – Přiřazení zdrojů 

Na obrázku č. 13 vidíme přímo průběh přiřazování zdrojů. V tomto příkladu 
přiřazujeme úkolu zdění 1 potřebné zdroje jako nosiče nákladů a vykonavatele práce. 
Přiřazení probíhá výběrem zdroje ze seznamu a potvrzením tlačítkem přiřadit. Další 
kroky se liší podle typu přiřazovaného zdroje. 

Při přiřazení pracovního zdroje (Zedníci) se tento přednastaví na využití 100% a 
náklady na základě výpočtu hodinové mzdy zdroje a doby trvání úkolu v hodinách. 
Úkol zdění 1 má dobu trvání 15 dní (120 hodin) a zdroj zedníci má hodinovou mzdu 
100,-Kč/h. Výpočtem získáme náklady 12 000,- Kč. Je důležité si uvědomit, že po 
provázání úkolu s pracovním zdrojem se již tyto vzájemně ovlivňují. Při změně 
přiřazených pracovníků z jednoho na dva se tedy doba trvání úkolu zkrátí na 
polovinu. Opačně pak při změně doby trvání úkolu dojde ke změně u využití 
pracovního zdroje nebo ke změně hodnoty práce na úkolu. V případě změny doby 
trvání úkolu se aplikace sama dotáže, jestli došlo ke změně v přiřazení zdrojů nebo ke 
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změně objemu práce. Datové pole práce je nulové do doby přiřazení pracovního 
zdroje. Ve chvíli přiřazení dojde k výpočtu hodnoty práce na základě doby trvání a 
jednotek přiřazení. 

Přiřazení materiálového zdroje se liší pouze v určení nákladů, kde je třeba zadat 
spotřebované množství měrných jednotek materiálu. Při předpokladu výstavby 
obvodové zdi Porotherm prvního nadzemního podlaží o objemu 80m2, dojdeme na 
základě informací o normě spotřeby cihel a zdící pěny na potřebný počet kusů. Tento 
doplníme do tabulky úkolu a na základě jednotkové ceny se dopočítají samotné 
náklady. 

Nejjednodušší přiřazení je u zdroje nákladového, kde definujeme bez výpočtů 
pouze celkovou cenu nákladů na zdroj. Na tomto je vidět jak podobný je tento typ 
zdroje přiřazování pevných nákladů probíraných v předcházejících kapitolách. 

V souvislosti s přiřazováním pracovních zdrojů v automatickém režimu je třeba 
ještě popsat datové pole typ úkolu. Toto je důležité při přiřazování většího počtu 
pracovních zdrojů jednomu úkolu a jejich změnách. Cílem funkce je specifikovat 
chování výpočtu práce na úkolu. MS Project umožňuje tři nastavení sloupce Typ a to: 

 Pevná doba trvání – úkol má fixovanou dobu trvání. Dojde-li ke změně 
jednotek přiřazení, bude upraven objem práce a naopak. 

 Pevné jednotky – úkol má fixované přiřazení jednotek. Dojde-li ke změně 
doby trvání, bude upraven objem práce a naopak. 

 Pevná práce – úkol má fixovaný objem práce. Dojde-li ke změně doby 
trvání, změní se jednotky přiřazení a naopak. 

Při vytvoření nového úkolu je tento automaticky přednastaven na typ Pevné 
jednotky. 

Po přiřazení všech zdrojů je nejjednodušším způsobem, jak zkontrolovat jejich 
správnost dvojklik na požadovaný zdroj v zobrazení používání úkolů. Takto otevřeme 
okno Informace o přiřazení ukázané na obrázku č. 14. V tomto okně je možné provádět 
změny parametrů přiřazení, které už byly probrány výše. Jde ovšem o první zobrazení, 
v kterém vidíme na úkolu definovanou tabulku nákladových sazeb zdroje. Jde o 
tabulky již probírané výše, které slouží k určení rozdílných hodinových sazeb práce. 
V tomto kontextu může být na příklad stejný pracovník placen rozdílně dle prováděné 
práce. Tento rozdíl zachytíme při definování zdroje v nákladových sazbách a pro úkol 
zvolíme sazbu mu odpovídající. Záložka sledování zachycuje sledování změn 
v průběhu výstavby (vysvětluje následující kapitola). Záložka poznámky umožnuje 
jako obvykle zápis potřebných nebo užitečných informací ke zdroji a úkolu.  
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Obr.č. 14 MS Project – Informace o přiřazení 

Při přiřazování zdrojů je třeba dbát na jejich kapacity. Aplikace MS Project na 
zdroje u kterých je přesáhnuta jejich kapacita automaticky upozorňuje v podstatě ve 
všech zobrazeních. A to zvýrazněním, červeným zbarvením a ikonou v oznamovacím 
poli. Pokud dojde k přetížení jednoho nebo více zdrojů, jsou jako obvykle dva způsoby 
nápravy a to: 

 Automatické vyrovnání zdroje 
 Ruční vyrovnání zdroje 

Automatické vyrovnání zdroje způsobí, že aplikace na základě vlastních 
algoritmů provede zpoždění vybraných úkolů, resp. změnu vytížení zdrojů na 
úkolech. Algoritmus je založen na několika parametrech. Neupraví například úkoly 
s parametry „Musí být zahájen“ nebo „Musí být dokončen“, stejně jako úkoly 
s přiřazenou prioritou 1000. Výhodou použití je jeho jednoduchost, kdy se o vše 
postará aplikace sama. Algoritmus jako takový je ale omezen vstupními parametry a 
může se stát, že nenalezne možné řešení vyrovnání zdrojů. Případně se může stát, že 
projekt pozmění jinak než bychom potřebovali. Zásadou pro užívání automatického 
vyrovnání zdrojů by mělo být jeho užívání v průběhu celého plánování, kde jsme 
schopni vidět a vnímat automatické změny. Můžeme tak jít krok po kroku a zvyšujeme 
pravděpodobnost, že výsledek bude odpovídat našim potřebám. Automatické 
vyrovnání je možné použít jak samostatně pro jeden úkol, tak pro výběry různého 
rozsahu. 

Pokud chceme mít nad výsledky absolutní kontrolu, použijeme ruční vyrovnání 
zdroje. Zdroje je možné vyrovnávat několika možnými způsoby a je čistě na volbě 
projektového manažera a jeho znalosti projektu jaký způsob bude v dané situaci 
nejvhodnější. Základní možnosti jsou následující: 

 Manuální posun úkolů 
 Změna nastavených vazeb 
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 Změna dostupnosti zdroje (zvýšení kapacity) 
 Změna procentního přiřazení zdroje k úkolu 
 Nahrazení jiným zdrojem 
 Povolení přesčasové práce 

Je patrné, že v podstatě všechny tyto změny s výjimkou zvýšení kapacity se 
projeví na době trvání úkolu, resp. na době jeho začátku. Všechny tyto změny, kromě 
povolení přesčasové práce, jsme již schopni provést na základě znalosti předchozích 
kapitol. Z tohoto důvodu se blíže podíváme pouze na ni. 

Přesčasovou práci je bohužel možné zadat pouze u úkolů s automatickým 
plánováním. Přiřazení přesčasové práce je možné zadat pouze ze zobrazení formulář 
úkolů nebo formulář zdrojů. Při užití samotného zobrazení formuláře nemáme dobrý 
přehled o umístění zdroje v čase. Na základě toho doporučuji užít rozděleného 
zobrazení, kterého dosáhneme tak, že u Ganttova diagramu na záložce zobrazení 
odškrtneme pole podrobnosti a v něm zvolíme jeden z formulářů. Potom pomocí 
připsání celkové přesčasové práce na úkolu dojde ke zkrácení úkolu a díky tomu 
k odstranění kolize dvou úkolů potřebujících stejný zdroj. 

Novým zobrazením pro přiřazení a vyrovnávání zdrojů ve verzi 2010 je Týmový 
plánovač zachycený na obrázku č. 15. Jde o grafické znázornění kombinace pracovních 
zdrojů a úkolu zachycených v čase. Jako takové nalezne největší uplatnění 
pravděpodobně u organizačních projektů. Lze si jej, ale představit díky množství 
komfortu a pohodlnosti i u vybraných částí výstavbových projektů. Celé přiřazování a 
posouvání úkolů se děje pouze tažením myší, které v tomto zobrazení má i 
dostatečnou přesnost. Na základě svých zkušeností považuji tuto novou funkci za 
nejlepší způsob pro přiřazování pracovních zdrojů a zároveň nejlepší pohled na ně. 

Obr.č. 15 MS Project – Týmový plánovač 

Je na místě zmínit, že při použití MS Project v kombinaci s projektovým serverem 
je možné zdroje sdílet napříč celou firmou a různými projekty. Toto je velice užitečné 
při plánování pracovních zdrojů do podrobnosti jednotlivých pracovníků, kteří se 
můžou pohybovat na více projektech současně. Takoví pracovníci jsou bez 
projektového serveru těžko plánovatelní a může u nich docházet k nechtěným kolizím. 
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Vhodná zobrazení pro práci se zdroji 

MS Project zachycuje přiřazené zdroje na několika svých zobrazeních. 
V předchozí části už byl ukázán Týmový plánovač, který se specializuje na pracovní 
zdroje. Na obrázku č. 16 je vidět zobrazení jménem Používání zdrojů. K tomuto 
zobrazení existuje analogicky zobrazení Používání úkolů. Tato zobrazení lze 
považovat za základní. Díky jejich tabulkovému zobrazení vztaženému k časové ose 
jsou ideální pro tvorbu grafů v prostředí MS Excel a pro další analýzy. Rozdíl mezi 
nimi vychází již z jejich názvů a spočívá v přístupu ze strany zdroje, resp. ze strany 
úkolu. Od tohoto se pak odvíjí možnosti filtrování a seskupování. Podstatnou výhodou 
tohoto zobrazení je zachycení vazby mezi úkolem a zdrojem. 

Obr.č. 16 MS Project  - Používání zdrojů 

Vhodným doplňkovým zobrazením pro grafické sledování vytížení zdrojů je 
zobrazení Diagram zdrojů na obrázku č. 17. Toto zobrazení se již soustředí pouze na 
samotné zdroje a to bez návaznosti na úkol, ke kterému jsou přiděleny. Zobrazení 
umožňuje pohled vždy pouze na jeden zdroj, ve kterém na sloupcových grafech 
zobrazují využívání zdroje na projekt v daný časový úsek (den, týden, měsíc,…). Tyto 
parametry dělají toto zobrazení ideálním pro potřeby zásobování na projektu, protože 
jsou z něj jasně patrné vývojové trendy. Toto uplatnění bude využíváno 
pravděpodobně nejvíce u dlouhodobých projektů s obdobnou pracovní náplní. Pro 
naše účely slouží především jako přehledné zobrazení pro vyrovnávání počtu 
pracovníků v prostředí staveniště. Platí totiž, že u výstavbových projektů plánujeme 
kapacitu staveništního zařízení v závislosti na počtu pracovníků ve špičce a pro tuto 
analýzu je zobrazení ideální. Stejně tak je ideální pro dimenzování přípojek pro 
staveniště, protože jednotlivým úkolům dokážeme přiřadit odhadované spotřeby vody 
nebo elektřiny. 

Toto zobrazení je pro odstranění jeho nevýhod a snadné optimalizování zdroje 
dobré používat v kombinaci s jinými zobrazeními (např. Používání zdrojů). Toho 
docílíme použitím rozděleného zobrazení. V zobrazení Používání zdrojů přejdeme na 
záložku Zobrazení, kde zaškrtneme pole Podrobnosti a vybereme ze seznamu Diagram 
zdrojů. Takto vidíme najednou jak grafické tak číselné znázornění čerpání zdroje. 
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Obr.č. 17 MS Project – Diagram zdrojů 

 

2.3.5 Sledování vývoje projektu, Směrný plán 

Na základě informací získaných v předchozích kapitolách věnovaných MS 
Projectu jsme schopni sestavit správně plán projektu. Toto bez znalosti jak sestavit 
správný plán je samo o sobě k ničemu. Druhou potřebnou esencí je znalost typu 
projektu, který sestavujeme (výstavbový projekt) a obecných zásad projektového 
řízení, resp. projektového řízení ve stavebnictví. Pokud ovládáme obě složky, jsme 
schopni sestavit správný plán správným způsobem. 

Sestavení plánu je ovšem pouze prvním krokem v řízení projektu. A reprezentuje 
v něm především srovnávací základnu a vytyčené cíle. Navazující částí na plánování je 
samotné řízení, které představuje sledování projektu a přizpůsobování se jeho vývoji. 
Ať už se věnujeme této druhé části v jakémkoli softwaru, je vždy třeba, aby byl 
projektový plán zpracován podle zásad z programu vycházejících. Platí, že čím lépe je 
v programu plán zpracován, tím lepší výsledky a analýzy nám při sledování 
poskytne. 

V prostředí MS Project dochází ke změně mezi fázemi plánování a sledování 
(provádění) operací uložení směrného plánu. Tato operace spočívá v uložení všech 
naplánovaných operací do stínové kopie (datová pole s přízviskem dle směrného 
plánu). Na základě této kopie jsme pak schopni sledovat odchylky mezi plánem a 
skutečností. 

Aplikace umožňuje ukládat větší počet směrných plánů, toto je vhodné pro 
situace, kde dochází ke změnám plánu v průběhu realizace projektu. Díky tomu 
můžeme zachovat všechny plány, které v projektu figurovali. Obdobně lze větší počet 
směrných plánů využít, pokud máme předem plánovány různé scénáře, které chceme 
aplikovat podle vývoje projektu. Na obrázku č. 18 můžeme vidět dialogové okno 
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starající se o ukládání a nastavování směrných plánů. Toto okno zajišťuje veškeré 
úkony spojené s ukládáním směrných plánů. 

Prvním a nejjednodušším úkonem je uložení prvního směrného plánu po 
dokončení plánování. Tento úkon je přímo zachycen na obrázku č. 18. Využijeme volby 
Nastavit směrný plán a v rozbalovacím okně zvolíme Směrný plán. Je důležité mít na 
paměti, že pole odchylek pro sledování průběhu projektu jsou vypočítávány právě ze 
základního směrného plánu. Ukládat a aktualizovat směrný plán můžeme vždy pro 
celý projekt nebo námi vybrané a označené úkoly. Při ukládání výběru se aktivují 
zaškrtávací pole Do všech souhrnných úkolů a Z dílčích úkolů do vybraných 
souhrnných úkolů. Tyto volby reprezentují následující scénáře: 

 Nezaškrtnutá žádná z voleb – budou aktualizovány pouze vybrané úkoly, 
ale aktualizace se nebude týkat celků, do kterých spadají. Neprojeví se na 
projektu jako celku. 

 Zaškrtnuta volba Do všech souhrnných úkolů – dojde k aktualizaci 
vybraných úkolů a všech souhrnných úkolů projektu. Toto se může 
projevit na délce projektu. 

 Zaškrtnuta volba Z dílčích úkolů do vybraných souhrnných úkolů – 
budou aktualizovány vybrané úkoly a jejich nadřazené souhrnné úkoly. 

Scénáře volíme na základě aktuální potřeby. Pokud ukládáme svůj první 
projektový plán, logicky volíme možnost uložit ho pro celý projekt. Pokud dojde 
v průběhu výstavby ke změně části plánu, je naopak logičtější použít volbu pro 
aktualizaci pouhé části projektu. 

Dojdeme-li k situaci, kdy musí dojít k zásadním změnám v původním plánu, je 
třeba uložit nový plán jako směrný plán kvůli možnosti sledování odchylek. Je ale 
vždy dobré zachovávat i starší verze plánů. Pro manipulaci s uložením směrných 
plánů slouží na obrázku č. 18 neaktivní pole Nastavit pomocný plán. Na obrázku je 
přímo naznačeno, jak uložíme náš původní směrný plán do zastupujících polí 
směrného plánu číslo 1. Nový směrný plán po této operaci uložíme běžným způsobem. 

Jak si lze odvodit z předešlého textu při aplikaci předem naplánovaných scénářů 
vývoje projektu můžeme tyto scénáře uložit do volných polí směrných plánů (celkem 
10 možností plus jeden aktuální). Podle vývoje projektu pak dle potřeby plány 
měníme, aniž bychom se museli zastavovat a řešit jak v projektu pokračovat.   

Po tom co uložíme první směrný plán, dochází k automatickému výpočtu všech 
polí určených pro sledování průběhu projektu. 
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Obr.č. 18 MS Project – Nastavit směrný plán 

Sledování průběhu projektu 

Na začátku části věnované tomu, jak se v prostředí MS Project sledují jednotlivé 
úkoly a v závislosti na nich celý projekt, je na místě připomenout, že ne každý úkol má 
stejný vliv na výslednou dobu trvání projektu. Hlavním ukazatelem pro důležitost 
úkolů je kritická cesta projektu. Vzpomeneme-li si na teorii síťových grafů a metodu 
CPM, tak víme, že kritická cesta je tvořena úkoly, které mají v naplánovaném projektu 
nulovou časovou rezervu. Změna doby trvání těchto úkolu tak vždy přímo ovlivňuje 
dobu trvání celého projektu. Díky této znalosti se můžeme při řízení projektu 
soustředit především na tyto úkoly a u ostatních do určité míry výkyvy tolerovat. Je 
ovšem důležité průběžně kontrolovat, že nedošlo ke změně kritické cesty projektu 
právě díky přečerpání časových rezerv úkolů mimo kritickou cestu. 

Sledování průběhu projektu v aplikaci MS Project je založeno především na 
porovnávání projektového plánu se skutečností. Plán již máme hotov a uložen a nyní si 
musíme říct, jak se zachycuje reálný postup projektu. Toto si ukážeme na příkladech, 
kde budeme simulovat provedené práce na našem typovém výstavbovém projektu. 

Jako obvykle existují pro vykazování práce dva způsoby a to automatizovaný a 
manuální. Automatizovaný souvisí s používáním projektového serveru, kde samotní 
pracovníci vyplňují formuláře vykonaných prací. Tyto práce se pak automaticky 
v projektu aktualizují a projektový manažer je tak nemusí zapisovat. My si probereme 
především manuální aktualizace projektu. 

Protože aplikace MS Project, stejně jako v několika předchozích případech, 
automaticky dopočítává různé hodnoty, je třeba si její chování ukázat na následujícím 
přehledu: 
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 Zadání hodnoty Skutečné zahájení – znamená, že práce na úkolu již byla 
zahájena. Hodnota se zapíše do pole Zahájení, a pokud se liší od 
plánované doby zahájení, dojde k posunu úkolu. 

 Zadání hodnoty Skutečné dokončení – znamená, že úkol byl dokončen. 
Hodnota se přepíše do pole Dokončení a na základě rozdílu zahájení a 
dokončení se dopočítá doba trvání. Úkol se označí jako dokončený a pole 
Dokončeno a Dokončená práce se nastaví na 100%. 

 Zadání hodnoty do pole skutečná práce – pokud máme výkazy 
provedené práce od svých zdrojů (pracovníků). Dojde k přepočtu pole 
Zbývající práce. Je-li zadáno větší množství práce než bylo naplánováno, 
je toto vnímáno tak, že je úkol dokončen. Aplikace přepočte dobu trvání 
dle práce a nasazení zdrojů a nastaví nulovou zbývající dobu trvání a 
dokončeno na 100%. V situaci, kdy toto neodpovídá realitě, lze poslední 
dvě hodnoty manuálně upravit. 

 Po celou dobu aplikace stále počítá s propojením doby trvání a hodnoty 
práce. Toto je třeba mít pořád na paměti. 

Samotné zadávání výše zmíněných hodnot probíhá v dialogovém okně 
Aktualizovat úkoly znázorněném na obrázku č. 19. 

Obr.č. 19 MS Project – Aktualizovat úkoly 

Toto okno není dostupné pomocí pravého tlačítka myši a je třeba ho hledat na 
záložce úkol, ve skupině Plán, pod rozbalovací nabídkou Označit podle plánu. 

Pro rychlé aktualizace projektu jdoucího podle plánu existuje několik užitečných 
zkratek. První jsou přednastavená tlačítka 0%, 25%, 50%, 75% a 100%, která na základě 
procenta dokončení aktualizují aktuální úkol nebo výběr. Druhou sofistikovanější 
metodou je použití dialogového okna Aktualizovat projekt znázorněného na obrázku 
č. 20. V tomto okně zvolíme den, ke kterému chceme projekt aktualizovat a zvolíme 
jednu ze dvou možností nastavení pro rozpracované úkoly. První možnost zadává 
dokončenost probíhajících úkolů plynule na základě doby trvání. Druhá potom počítá 
pouze se stavy dokončeno a nezahájeno. Aktualizuje tedy pouze úkoly končící před 
datem aktualizace. Jako obvykle je možné aktualizaci provést pro celý projekt stejně 
jako pro vybrané úkoly. 
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Obr.č. 20 MS Project – Aktualizovat projekt 

Různé druhy aktualizací lze i jakkoli kombinovat. V příloze č. 2 se nachází náš 
typový projekt simulovaný k datu 19. 7. 2012 podle plánu. Toho bylo dosaženo pomocí 
funkce Aktualizovat projekt (obrázek č. 20). Další navazující část výstavby bude v naší 
simulaci zpožděna, protože subdodavatel zajišťující stavbu střechy nastoupí místo 
středy 19. 9. 2012 až v pondělí 24. 9. 2012 (datum naší simulace, tzn., máme potvrzeno, 
že práce byly zahájeny). Došlo ke změně oproti plánu, takže pro tuto aktualizaci již 
použijeme funkci Aktualizovat úkoly. Při pohledu na vazby v grafické části Ganttově 
diagramu (obrázek č. 22) vidíme, že pro účely posunutí postačí aktualizace začátku 
pouze u prvního úkolu Tesaři zastřešení, krov. To proto, že je spjat s dalšími třemi 
úkoly vazbou zahájení-zahájení (tyto úkoly se zpozdí společně s ním) a ostatní úkoly 
navazují na tyto čtyři počáteční. Na obrázku č. 21 vidíme situaci v zobrazení dle 
přednastavené tabulky odchylka. Vidíme, že všechny úkoly se touto změnou zpozdily 
se zahájením o 3 dny. Pokud budeme chtít ztrátu těchto tří dnů dohnat a dokončit 
etapu dle plánu, bude třeba nasadit větší počet pracovníků. Aplikujeme-li znalosti 
teorie kritické cesty a podíváme se na grafické znázornění na obrázku č. 22, vidíme, že 
přímo ideálním úkolem pro urychlení etapy je úkol Tvrdé krytiny střešní. Nachází se 
přímo na kritické cestě etapy a zároveň u něj na první pohled nehrozí změna kritické 
cesty vlivem jeho změny. 

 

Obr.č. 21 MS Project – Simulace zpoždění výstavby střechy - tabulka 
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Obr.č. 22 MS Project – Simulace zpoždění výstavby střechy - graf 

Pro sledování průběhu projektu existuje velký počet možných zobrazení a 
tabulek. Z tohoto důvodu nebudeme ukazovat každé zobrazení zvlášť, ale jenom 
konstatujeme, že největší část sledování probíhá v prostředí Ganttova diagramu 
s použitím následujících přednastavených tabulek. 

 Náklady 
 Odchylka 
 Práce 
 Sledování 
 Souhrn 

Pro opravdu rychlé zorientování, kde se projekt nachází nebo rychlé 
porovnávání více projektů existuje funkce Statistika projektu (obrázek č. 23). Tato 
funkce je poněkud netradičně přístupná z Backstage, záložka Informace, rozbalovací 
nabídka Informace o projektu. Náš projekt probíhá dle plánu s jedinou výjimkou a to 
etapa zastřešení, která je zpožděna o 3 dny. Tato etapa má ovšem časovou rezervu, 
kterou může čerpat. Doba trvání celého projektu tedy zůstává stejná jako původní plán 
a odchylky jsou nulové. Stejně tak nedošlo ke změně nákladů. Tyto se zobrazují jako 
nulové kvůli zakomponování zálohových faktur v našem projektu. Zobrazen je tedy ve 
statistice pouze nevyfakturovaný rozdíl ve výši 720 661, 13 Kč. Pokud bychom faktury 
do projektu nezahrnuli, byly by zde běžné souhrnné údaje o nákladech. 

Otázka zda je vhodné nebo není vhodné vkládat do projektu i záporné náklady 
(platby faktur) je na rozhodnutí projektového manažera a stupni integrace MS Project 
do firemních procesů. Pravděpodobně nemá smysl toto zavádět, pokud zároveň 
pracujeme ve firemním informačním a ekonomickém systému, kde je zakázka řízena 
po této stránce včetně propojení na účetnictví. Na druhou stranu je to vhodné pro 
rychlé sledování cashflow zakázky přímo v MS Project. 

Rozdíl mezi procentem dokončení doby trvání a prací je dán tím, že lineární 
závislost mezi nimi platí pouze po přiřazení pracovního zdroje, kdy dojde k výpočtu 
práce na úkolu. Protože projekt obsahuje v počátku i úkoly s nepřiřazenými 
pracovními zdroji ale určitou dobou trvání je procento dokončení doby trvání vyšší 
než u práce. 
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Obr.č. 23 MS Project – Statistika projektu 

EVA analýza - princip 

Princip analýzy EVA je zobrazen na obrázku č. 24 a níže jsou popsány všechny 
základní veličiny. 

 BCWS – Budgeted Cost of Work Scheduled, rozpočtové náklady na 
plánované práce 

 BCWP – Budgeted Cost of Work Performed, náklady na již provedené 
práce 

 ACWP – Actual Cost of Work Performed, skutečné náklady na již 
provedené práce 

 

Na základě těchto tří veličin a projektového plánu mohou být vytvořeny S-křivky 
vývoje nákladů, z kterých je odhadován následující vývoj projektu. Tyto křivky potom 
určují další veličiny a to: 

 BAC – Budget at Completion, celkové plánované náklady 
 EAC – Estimate at Completion, vypočítané očekávané celkové náklady 
 ETC – Estimate to Completion, odhad očekávaných nákladů na 

dokončení jako rozdíl EAC a BCWP 

Za pomoci všech těchto veličin je pak možné sestavovat ukazatele ověřující, zda 
jsou práce na projektu prováděny v souladu s plánem. Jde především o tyto ukazatele: 

 SV – Scheduled Variance, prováděcí odchylka 
 CV – Cost Variance, nákladová odchylka 
 VAC – Variance at Completion, odchylka nákladů při dokončení 
 SPI – Schedule Performance Index, prováděcí index 
 CPI – Cost Preformance Index, nákladový index 
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Obr.č. 24 Graf sledování projektu metodou EVA [4] 

EVA analýza v prostředí MS Project 

V aplikaci MS Project najdeme všechny zmíněné veličiny ve formě datových polí 
(sloupců) a tyto jsou automaticky počítány. Pro rychlé zobrazení veličin slouží 
přednastavené tabulky Vytvořená hodnota, Indikátory nákladů vytvořené hodnoty a 
Indikátory plánování vytvořené hodnoty. Protože náš simulovaný postup projektu je 
v souladu s plánem, nedochází na projektu k žádným odchylkám a poměrové 
ukazatele jsou rovny 1. 

Z tohoto důvodu si pro ukázku výpočtu hodnot provedeme další kolo simulace. 
Budeme uvažovat, že práce na zastřešení hlavního stavebního objektu již proběhly. 
Zůstal zachován časový skluz 3 dny, který neovlivňuje celkovou délku projektu, a byly 
překročeny náklady této etapy. Potom získáme při zobrazení upravené přednastavené 
tabulky Indikátory nákladů vytvořené hodnoty hodnoty zachycené na obrázku č. 25. 

Plán

Rozpočet

Výhled

Smluvní cena

EAC

BAC

Ce
na

BCWS
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Obr.č. 25 MS Project – EVA analýza simulovaného stavu 

EVA Analýza se vždy počítá k datu stavu projektu. Na toto se nesmí zapomínat, 
jinak budou výsledky nesmyslné. Datum stavu projektu se zadává na záložce Projekt. 

Jak vidíme z tabulky, navýšení nákladů na etapu Střecha o 10% se projevilo 
zhruba jako 1% navýšení nákladů v rámci celého stavebního objektu. Na základě 
těchto informací a procenta dokončení stavebního objektu se očekává odchylka od 
plánovaných nákladů na celém objektu o 278 692,20 Kč. 

Používání ukazatelů metody EVA je vhodné pro řízení projektu především 
proto, že nám automaticky dává i informace o skutečném vlivu navýšení nákladů na 
celý projekt a jednoduše nám tak zobrazuje, kterým problémům věnovat největší 
pozornost. 

Menším nedostatkem programu je absence grafického znázornění metody EVA. 
Tento se dá ale nahradit zpracováním v programu Excel na základě exportovaných dat 
z MS Projectu. 

2.3.6 Sestavy a podklady pro tisk 

V předchozích kapitolách byly kompletně popsány činnosti spojené 
s plánováním a řízením projektu. Poslední částí, kterou se budeme zabývat, jsou 
sestavy sloužící pro tisk a zobrazení důležitých informací. Za sestavu lze považovat 
vždy i běžné zobrazení v programu, které také můžeme přímo tisknout. Takovýchto 
sestav ovšem existuje nepřeberné množství díky kombinacím použitých zobrazovacích 
metod (Ganttův diagram a jeho mutace, formuláře, tabulky, seznamy apod.). Z tohoto 
důvodu je nemá smysl zmiňovat, protože je třeba, aby si je každý uživatel vyzkoušel 
sám. U zobrazování už není třeba dbát na nějaké zásady a není tedy třeba dávat 
dogmatický návod, jak ho provádět. 

Tiskové prostředí je trochu odlišné od klasického natavení známého z ostatních 
produktů MS Office. V prvé řadě je možné kromě zadání rozsahu tisku dle stránek, 
možnost zadání rozsahu pomocí časového rozmezí uvnitř projektu. Další rozdíl je 
především ve větší možnosti úpravy vzhledu stránek. Zde nastavujeme kromě 
běžného záhlaví a zápatí i zobrazení a atributy legendy. Výhodou je, že aplikace MS 
Project aktivní zobrazení vždy automaticky transformuje do podoby vhodné pro tisk, 
což nám šetří práci s formátováním zobrazení. 
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Dvě zobrazení, která nejsou součástí sestav, ještě nebyly v práci zmíněny a to 
Kalendář a Síťový graf. Kalendář oceníme především při začátku běžného dne, protože 
jsou v něm označeny všechny probíhající úkoly v daném dni a umožňuje náhled 
v různém přiblížení (den, týden, měsíc). Jde o jednoznačně nejpřehlednější zobrazení 
pro dobrou orientaci v čase. Síťový graf je klasickým zobrazením projektového řízení, 
které nesmí chybět u žádného projektu. Můj osobní názor je však takový, že vhodně 
zvolený Ganttův diagram dává o projektu lepší přehled a jeho poněkud větší 
prostorová náročnost při tisku je v dnešní době již překonaná a bezproblémová. 

Síťový graf v MS Project je možné pro účely tisku upravovat pomocí různé 
podrobnosti úrovní souhrnných úkolů a nastavit tak dle našich potřeb. Je možné 
nastavovat ortogonální rozprostření úkolů na ploše i nezávislé. Důležitým atributem je 
možnost vytváření vlastního vzhledu uzlů a uložení jeho šablony. V naší praxi jsme 
zvyklí na určité zobrazení, které MS Project mezi svými přednastavenými šablonami 
neobsahuje. Na obrázku č. 26 je zachycen jednoduchý návod, jak podobnou šablonu 
vytvoříme. K tomuto dialogovému oknu se dostaneme na záložce Zobrazení síťového 
grafu ve formátování uzlu. 

Obr.č. 26 MS Project – Definice šablony, síťový graf 

Šablona se tvoří vkládáním datových polí do tabulkové struktury. Vlastnosti 
tabulky definujeme pod tlačítkem Rozložení buněk. Po definování polí v tabulce 
můžeme ještě měnit formátování textu a zarovnání dle našich potřeb. Je třeba mít na 
paměti, že jsme omezeni datovými poli aplikace a přesného zobrazení zdrojů, jak jsme 
zvyklí (náklady, počet pracovníků), nemůžeme dosáhnout. Volíme tedy řešení pomocí 
polí Hodnota nákladů (součet všech nákladů úkolu) a Názvy zdrojů (Zobrazí všechny 
přiřazené zdroje a počet přiřazení. Tlačítkem OK šablonu uložíme. 
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Přednastavené sestavy pro tisk se nacházejí pod tlačítkem sestavy a jsou členěny 
dle zaměření do kategorií, kde každá obsahuje dalších zhruba pět sestav. Kategorie 
jsou: 

 Přehled – především souhrny o projektu, výpisy úkolů v různém řazení 
a používané pracovní kalendáře 

 Probíhající – seznamy úkolů ve vazbě na jejich průběh nebo datum stavu 
projektu 

 Náklady – informace o finančním toku, EVA analýza a informace o 
rozpočtu a jeho plnění  

 Přiřazení – sledování přiřazených zdrojů a kalendáře čerpání zdrojů 
 Pracovní – používání úkolů a zdrojů 
 Vlastní – možnost tvorby vlastní sestavy na základě existující sestavy 

nebo zcela od začátku 

Všechny zmíněné sestavy jsou ve formě tabulek a kalendářů a neobsahují 
grafické znázornění. Od toho jsou v této verzi nově Vizuální sestavy. Tyto fungují na 
principu propojení s aplikacemi MS Excel a Visio, v kterých následně vytváří 
kontingenční grafy a tabulky. Toto řešení je zjednodušením oproti době, kdy bylo třeba 
data do aplikací exportovat nebo kopírovat přes schránku a potom začít tvořit nový 
graf. Je na zkušenosti a šikovnosti uživatele, jak dokáže se sestavami dále pracovat. Pro 
náš projekt nalezneme v příloze č. 3, ukázku vizuální sestavy finančního toku. Graf je 
zasazen do časové osy v podrobnosti týdnů a tvoří ho dvě osy y. První slouží k 
zachycení nákladů projektu v jednotlivých týdnech a druhá zachycuje souhrnné 
náklady projektu v čase. Jak již bylo zmíněno, v našem projektu je počítáno i se 
zálohovými fakturami a závěrečným vyúčtováním. Tyto faktury jsou v grafu 
reprezentovány zápornou hodnotou nákladů a skokovými změnami v cashflow 
projektu. Pokud bychom chtěli graf udělat bez nich, pak je stačí v MS Project jednoduše 
deaktivovat. 

Sestav a možností zobrazení je tolik, že se jim nemá cenu více věnovat a je na 
každém projektovém manažerovi, aby si práci s nimi osvojil sám a naučil se, které jsou 
pro jeho projekt nejvýstižnější. Následující podkapitolou končíme podstatnou část této 
diplomové práce věnovanou představování aplikace MS Project a řízení projektu 
v jejím prostředí. 
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2.3.7 Závěrem k programu MS Project 

Z předchozího popisu je jasné, že MS Project je skutečně všestranným nástrojem 
pro projektové řízení. Obsahuje velké množství metod plánování projektu i jeho 
následného sledování. Celou aplikaci lze z prostředí backstage do veliké míry 
personalizovat a upravovat k obrazu svému. Každý projektový manažer si tak může 
rozhraní upravit pro účely svých projektů. 

Právě velice přátelské uživatelské rozhraní je důležitým důvodem, proč chtít 
v tomto programu projekty řídit. Na atraktivitě přidává i velký rozsah 
předdefinovaných tabulek a sestav. Navíc i přes spoustu předdefinovaných polí pořád 
nechává místo pro vlastní přístup k projektu pomocí polí vytvářených samotným 
uživatelem a možnostem vytvářet vlastní tabulky a přehledy. 

Velkou devízou je i přímá spolupráce s ostatními programy z balíčku MS Office, 
především MS Excel. Toto oceníme především při používání vizuálních sestav, 
importů a exportů. Díky nástroji pro mapování zdrojových excelovských souborů jsme 
pak schopni do určité míry i přenášet zdrojová data z ostatních programů a to hlavně 
exporty rozpočtů. 

Podíváme-li se na MS Project čistě z pohledu výstavbových projektů je velkým 
problémem jeho obecné zaměření a absence datových základen na které jsme u 
programů ve stavebnictví zvyklí. Je tedy jasné, že MS Project nemůže být ve firmě 
jediným softwarem zajišťujícím výstavbový projekt, ale bude vždy sloužit jako 
doplněk k rozpočtářskému softwaru, který mu bude sloužit jako zdroj potřebných 
informací. 

Pro MS Project ovšem platí také otřepaná fráze, že je dobrým sluhou ale zlým 
pánem. Pouštět se bez dobré znalosti a chápání jeho ovládání do realizace projektu 
skončí s velkou pravděpodobností špatně. V této aplikaci vše souvisí se vším, a pokud 
zadáváte informace do projektu nesprávně a nedržíte se zásad projektového řízení, 
budou výsledky velice špatně čitelné a pochopitelné, ne-li přímo nesprávné. 
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3 Stavebnictví 
Touto kapitolou se již plně dostáváme do stavebního prostředí a k samotnému 

řízení výstavbových projektů, včetně souvislostí mezi jejich jednotlivými fázemi. 
Probereme si především jejich specifika a složitost. Ukážeme si a popíšeme, jak vypadá 
typový stavební projekt. Ukážeme si užitečný nástroj pro přesnější určování vstupních 
údajů. Podíváme se jaké možnosti a vstupy nám přináší rozpočtářské softwary. 
Představíme si další software určený přímo k řízení výstavbových projektů - CONTEC. 
A v závěru kapitoly probereme možnosti zkombinování již představeného MS Projectu 
a Contecu, za účelem využití výhod a potlačení nedokonalostí obou programů. 

Důležitou poznámkou pro tuto část je správné vnímání kontextu slova projekt. 
Zatímco v anglosaských zemích existují slova design (návrh) pro projektovou 
dokumentaci a project pro projekt. V České republice je zažitý výraz projekt ve 
spojitosti s projektovou dokumentací. Tato skutečnost může vést k mnoha 
nedorozuměním, kterých je třeba se vyvarovat. Z tohoto důvodu je v následujícím 
textu slovo projekt vyhrazeno čistě projektu ve smyslu projektového řízení a 
projektová dokumentace je vždy uváděna jako dokumentace, příp. doplněná 
anglickým názvem. 

3.1 Projekt ve výstavbě 

V kapitole 2.1 bylo již popsáno, co je to projekt, jaké vykazuje znaky a jak na něj 
lze nahlížet. V této kapitole se již budeme věnovat přímo jednomu z již zmíněných 
typů projektu – projektu ve výstavbě, nebo též výstavbovému projektu. Zaměříme se 
především na větší výstavbové projekty, obsahující minimálně jeden celý stavební 
objekt. 

Výstavbové projekty patří k vůbec nejsložitějším projektům a to ve všech 
aspektech – počtu činností, množství zdrojů, množství nákladů, době trvání, počtu 
zapojených účastníků (interních i externích) a dalších. Dalo by se říct, že jde o 
vrcholové projekty a k jejich zvládnutí je vždy potřeba zapojení projektového týmu. Na 
rozdíl od například organizačních projektů, kde dle rozsahu může vše řídit pouze 
osamocený projektový manažer. 

Hlavní znaky a specifika výstavbových projektů jsou: 

 Stavba je vždy vázána na určité místo, resp. parcelu. 
 Převážná část výrobního procesu, probíhá přímo v místě stavby 
 Výstavba je materiálově náročná a dopravní vzdálenosti mohou být i 

v řádu stovek kilometrů 
 Každá stavba je unikátní. I totožné stavby z hlediska projektové 

dokumentace mají odlišné umístění v prostoru a čase. 
 Stavba musí respektovat určitý technologický postup 
 Ve stavebních procesech dochází k nuceným technologickým přestávkám 
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 V průběhu výstavby se na stavbě vystřídá velký počet pracovních čet 
specializovaného zaměření 

 Při výstavbě bývá část úkolů a zodpovědnosti předávána na 
subdodavatele 

 Při každém výstavbovém projektu dochází k interakci se státní správou i 
soukromým sektorem 

Hlavní znaky a specifika výstavbových projektů vhodně dotváří zachycení 
pyramidálního rozkladu na obrázku č. 27. Rozklad ukazuje rozdělení projektu do 
různých fází životního cyklu, který byl již zmiňován u obecného popisu projektu. Jde o 
fáze předinvestiční, investiční a provozní. Za jednu z fází životního cyklu bývá 
udávána i fáze likvidační, která je v našem příkladu zahrnuta ve fázi provozování. 
Tyto se dále dají rozdělit do tzv. hrubých fází na: 

 Iniciování – první myšlenky o projektu a jejich přijetí pro další 
pokračování  

 Definování – podrobné popsání původní myšlenky, veškeré ekonomické 
a marketingové analýzy a architektonické studie potřebné pro investiční 
rozhodnutí 

 Plánování – označováno také jako realizační příprava. Zlom k stavební 
části. Zatímco v předchozích fázích byla převaha ekonomicky 
zaměřených odborníků, v této fázi již vystupují především specialisté ze 
stavebního oboru. Obsahuje již tolik činností, že se dále dělí na dílčí fáze: 

o Příprava projektu – obsahuje průzkumné činnosti, podklady pro 
zpracování projektové dokumentace, výběrová řízení a smluvní 
zajištění engineeringové organizace a projektanta 

o Předprojekt – zajištění dokumentace pro územní řízení a 
následný schvalovací proces 

o Projekt – vypracování projektové dokumentace pro stavební 
povolení (Basic Design) a následný proces až po vydání 
stavebního povolení 

 Provádění – ze stavebního hlediska rozhodující fáze. Z hlediska 
projektového řízení jde o fázi s největším počtem vzájemně propojených 
úkolů a největším čerpáním všech zdrojů. Kvůli své složitosti se stejně 
jako předchozí fáze dělí do dílčích fází: 

o Příprava provádění – úkony spojené s výběrovým řízením na 
zhotovitele včetně smluvního zajištění. Prováděcí dokumentace 
(Detail Design) a stavebně-technologický příprava včetně zařízení 
staveniště. 

o Realizace – převzetí stavby zhotovitelem a samotná realizace 
stavebních objektů a provozních souborů. Zodpovědnost přebírá 
zhotovitel. 

o Závěr provádění – převzetí stavby investorem, vyúčtování 
stavby, dokumentace skutečného provedení, zkušební provoz a 
úkony spojené s kolaudačním rozhodnutím. 
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 Provozování – provozování objektu investorem. Ze stavebního hlediska 
v této fázi může docházet k opravám, údržbám, modernizacím a 
rekonstrukcím. 

 Ukončení – ukončení investičního záměru, případně konec životnosti 
stavebních objektů. Obsahuje dokumentaci k odstranění stavby, 
legislativní proces vedoucí k povolení nebo nařízení odstranění stavby a 
vlastní likvidace 

 

Obr.č. 27 Pyramidální rozklad výstavbového projektu 

 V příloze 1 se na formátu A3 nachází strukturní plán vypracovaný do úrovně 
jednotlivých činností. Jde o grafické a přesné zobrazení výše popisovaného 
pyramidálního rozkladu. Toto členění je vhodné používat ve výstavbových projektech 
jako vzor a osnovu pro zadávání námi zpracovávaného projektu. Toto zobrazení nám 
názorně ukazuje posloupnost projektu a navádí nás k nahlížení na projekt v celé jeho 
komplexnosti. Dle náročnosti a specifik každého projektu přidáváme nebo 
odstraňujeme určité činnosti. Pro příklad každý projekt nemusí být zajišťován 
s pomocí engineeringové organizace. Nejsložitější z hlediska práce projektového 
manažera je bod 4.2.2 Realizace stavebních objektů a provozních souborů, do kterého 
spadá veškerá stavební výroba. Přímo touto částí se budeme zabývat v programu 
CONTEC a v kapitole zabývající se podklady a rozpočtářskými softwary. 

VÝSTAVBOVÝ PROJEKT

PŘEDINVESTIČNÍ FÁZE PROVOZNÍ FÁZEINVESTIČNÍ FÁZE

Iniciování Definování Plánování Provádění Provozování Ukončení

Příprava 
projektu Předprojekt Projekt Příprava 

provádění Realizace Závěr 
provádění

Životní cyklus výstavbového projektu

Hrubé fáze výstavbového projektu

Dílčí fáze výstavbového projektu

LEGENDA:
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Kvůli všem zmíněným znakům a rozsahu výstavbových projektů je 
pochopitelné, že zde vzniká velký prostor pro rizika a nejistoty. Tyto nejsou součástí 
této diplomové práce, proto budou popsány jenom možnosti zpřesňování vstupních 
dat pomocí pravděpodobnostních vyjádření. A to z důvodu, že metody výpočtu 
síťových grafů v MS Project obsahují i možnost pravděpodobnostního přístupu 
k jednotlivým úkolům. Jde o výpočet pomocí metody PERT, která uvažuje, že všechny 
činnosti mají Beta rozložení, v kterém je na základě zkušeností odborně určen 
optimistický a pesimistický odhad doby trvání a její modus. Tyto odhady jsou 
definovány krajními hodnotami mezipercentilového rozpětí. Odpověď na otázku, jak 
jednoduše získat pravděpodobnostní vyjádření doby trvání nebo množství nákladů 
nastíní kapitola zběžně představující program FReET profesora Nováka. 

3.1.1 FReET – Feasible Reliability Engineering Tool 

Program FReET autora Prof. Ing. Drahomíra Nováka, DrSc. je multifunkční 
pravděpodobnostní software pro výpočet statistických, citlivostních a spolehlivostních 
analýz. Jeho hlavním zaměřením jsou simulace úloh ve stavebním a strojním odvětví. 
Při správném uvažování je, ale vhodný i pro použití v ekonomických odvětvích. 

Pro naše účely jsou podstatné simulační metody Monte Carlo, LHS a další 
s možností následných výpočtů na základě těchto simulací. Dále pak funkce, která nám 
na základě vložených údajů určí pravděpodobnostní rozložení veličiny, včetně jejích 
parametrů. Tuto funkci si ukážeme na příkladu, kde budeme určovat střední hodnotu 
a optimistický a pesimistický odhad doby trvání daného úkolu (názvosloví dle MS 
Project). Jako vstupní údaje využijeme hodnoty z předchozích realizovaných projektů. 
Aby byly naše údaje použitelné je potřeba oddělit od výpočtu rozdílnost v objemu 
měrných jednotek. Přepočítáme tedy dobu trvání na jednici a výsledky zpětně 
upravíme pro náš aktuální úkol. Je důležité dodržet zásady statistiky a 
pravděpodobnosti a použít jen relevantní, v našem případě především dostatečně 
podobné vzorky. 

Zjištěná data pro úkol z předchozích zakázek jsou zobrazeny v tabulce č. 3. Data 
jsou získána z interní databáze společnosti SINGO s.r.o., která se zaměřuje na technická 
zařízení budov. Jako příklad slouží agregovaná položka demontáže starého ocelového 
kotle, běžná při rekonstrukcích kotelen. Položka obsahuje veškeré položky s činností 
spojené, včetně přesunu hmot. Ve firmě je nejčastěji vykonávána dvoučlennou 
pracovní četou. V jednom případě četa zaučovala nového dělníka, který se na 
demontáži podílel. 

 

 

 

 



 54 

 

 

Demontáž ocelového kotle do 2500kg 

Realizace Pracovníků Doba trvání Nh celkem 
[číslo] [počet] [h] [Nh] 

1 2 14 28 
2 2 15 30 
3 2 13,5 27 
4 2 14,5 29 
5 2 12 24 
6 3 10 30 
7 2 14,5 29 
8 2 15 30 
9 2 14 28 
10 2 16 32 

Tab.č. 3 Doba trvání demontáže ocelového kotle 

Hodnoty normohodin z tabulky vložíme do programu pomocí funkce 
distribution support calculation, volně přeloženo jako podpůrný výpočet rozložení. Na 
obrázku č. 28 je znázorněné okno tohoto modulu na pozadí vybraného rozložení pro 
naše hodnoty. Hodnoty je možné vkládat přímo do textového pole oddělené čárkami 
(tento případ) nebo načítat ze souboru. Po zadání hodnot a použití tlačítka Calculate 
parameters nám program urči jejich střední hodnotu, směrodatnou odchylku, šikmost 
a špičatost. Zároveň nám přiřadí nejvhodnější rozložení z databáze. V našem případě 
bylo jako nejvhodnější vybráno Weibullovo rozdělení, které je na obrázku zaměněno 
rozložením lognormálním. Lognormální rozložení je použito, protože na rozdíl od 
Weibullova či normálního rozdělení nemůžou hodnoty nabývat záporné hodnoty. 
Z jednoduché úvahy je jednoznačné, že doba trvání nemůže nabývat záporných 
hodnot a je tedy logické toto eliminovat. Při pohledu na grafické znázornění ovšem 
vidíme, že lognormální rozdělení zjevně vypočtené hodnoty nevystihuje dostatečně 
přesně. Díky malé směrodatné odchylce (7,54%) a dostatečně vysoké hodnotě ovšem 
pro naše účely záporné hodnoty můžeme ignorovat a proložit vše normálním 
rozdělením, které je vystihuje přesněji (jak je vidět na obrázku č. 6). 

Teď, když máme dobu trvání v Nh definovánu jako náhodnou veličinu, je 
otázkou jaké hodnoty pravděpodobnosti zvolíme pro optimistický a pesimistický 
odhad. Již dříve bylo zmíněno, že tyto jsou určeny jako 1% percentil a 99% percentil. 
V našem případě tedy hodnoty 24,27 a 31,82. 
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Obr.č. 28 FReET – Distribution support calculation 

Na obrázku č. 29 je zachycen vzhled uživatelského prostředí, kde na levé straně 
můžeme vidět rozdělení na postupné kroky a kategorie. My se v našem příkladu 
pohybujeme pouze v první kategorii a to definování proměnných pro simulace a 
výpočty a v druhém kroku zadávání vzájemných korelací pro potřeby simulování. 
V druhé kategorii, dochází k simulacím a jejich nastavením. V poslední následně 
můžeme vidět výsledky simulací a zpracovávat výpočty na jejich základě. 

Jak je vidět prostředí je velice jednoduché a dobře se v něm orientuje. Při všech 
úkonech stále vidíme levé rozbalovací menu s kategoriemi a tak stále víme, v jaké části 
programu se pohybujeme. 
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Obr.č. 29 FReET – náhled obrazovky 

Závěrem můžeme konstatovat, že program FReET je na ovládání jednoduchou a 
přímočarou aplikací, která dobře poslouží pro všechny naše potřebné simulace. 
Výhodou je také to, že díky jeho určení pro stavebnictví narůstá pravděpodobnost, že 
firma bude jeho licencí disponovat na příklad pro účely statických výpočtů. Je ale třeba 
říct, že program je jednoduchý a přímočarý pouze pro projektového manažera, který je 
seznámen s problematikou pravděpodobnostního přístupu k výpočtům a chápe, 
k čemu simulace slouží. 

3.2 Vstupní informace v průběhu životního cyklu výstavbového 
projektu 

Výstavbové projekty jsou také typické zpřesňováním vstupních podkladů 
projektu v závislosti na jeho životním cyklu. Toto je třeba především kvůli rozsahu 
výstavbových projektů a potřebě detailní projektové dokumentace pro realizaci stavby. 
S touto dokumentací jsou spojeny vysoké náklady, které by bylo neekonomické 
vynakládat před přijetím investičního rozhodnutí. Zaběhlá praxe stupňů projektové 
dokumentace dle životního cyklu je znázorněna v následující tabulce č. 4.  
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Fáze projektu 
Stupně dokumentace 

Investor Zhotovitel 
Předinvestiční Architekt. studie   

Investiční     

Plánování     

Předprojekt Dokumentace pro ÚŘ   
Projekt Dokumentace pro SP   

Provádění     

Příprava 
  Prováděcí dokumentace 
  Stavebně-technologická příprava 

Závěr provádění   Dokum. skutečného provedení 

Tab.č. 4 Dokumentace projektu v průběhu životního cyklu 

U výstavbových projektů také kvůli velkému počtu zainteresovaných stran 
musíme vždy vnímat rozdílné pohledy těchto stran, stejně jako jejich rozdílné 
informace. Můžeme rozlišovat pohled na projekt ze strany investora, zhotovitele, ale 
třeba i projektanta či engineeringové společnosti. Kvůli rozsahu této práce se 
soustředíme pouze na pohled investora a zhotovitele a všechny příklady budou 
zobrazovány pouze z těchto stran. 

Samotná informace o stupních projektové dokumentace je pro účely této kapitoly 
nedostatečná a je proto doplněna tabulkou č. 5. Tato tabulka zachycuje podrobnost 
dostupných informací dle stupně projektové dokumentace. S každým dalším stupněm 
dokumentace se ocenění zpřesňuje a tím se zpřesňují i vstupní informace pro náš plán 
projektu. 

Vše začíná v předinvestiční fázi, ve které má investor k dispozici pouze 
architektonickou studii. Jde o základní dokumentaci určující velikost objektu, varianty, 
konstrukční systém a další. Protože se nevěnuje žádným detailům technického řešení je 
na jejím základě možné provést ocenění pouze odhadem pomocí rozpočtových 
ukazatelů stavebních objektů. Toto se provádí na základě násobení objemu měrných 
jednotek (m3, m2 nebo i počet žáků školy apod.) a vybraného ukazatele (cena/měrná 
jednotka). Ukazatel se volí na základě zatřídění stavebního objektu dle JKSO a 
následně se ještě zpřesní informací o konstrukčním systému. Tato informace nám dá 
odhad ceny s uváděnou odchylkou 15% (u konstrukčně atypických staveb až 25%). 
Tato cena je dále rozdělena do technologických etap. S narůstající podrobnosti při 
tomto druhu výpočtu klesá přesnost a vystihnutí stavebního objektu. Z toho důvodu je 
toto ocenění vhodné pouze pro odhad investora o ceně a trvání výstavby a jako součást 
projektu kompletního investičního záměru. 
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Dalším stupněm jsou dokumentace pro územní řízení a stavební povolení. Tyto 
dokumentace už zachycují kompletní technické řešení stavby a jsou vhodnými 
podklady pro tvorbu výkazu výměr (tzv. slepého rozpočtu). Tento následně slouží pro 
výběrové řízení na zhotovitele, který jej doplní vlastními cenami. Rozpočet složitějšího 
stavebního objektu obsahuje velké množství položek (řádově stovky až tisíce) v řazení 
dle TSKP. Z hlediska projektového řízení jsou u těchto položek podstatné údaje: 

 Normohodiny (informace o době trvání) 
 Limitky materiálů (materiály a jejich spotřeba) 
 Limitky strojů (stroje a jejich nasazení v Sh) 
 Limitky profesí (pracovní síla a spotřeba času) 
 Celková cena 

Jak je z těchto informací vidět jde o téměř kompletní podklady pro plánování 
projektu. Chybí pouze náklady spojené se zařízením staveniště a další náklady 
nepřímo související s výstavbou. Nevýhodou podkladů na bázi rozpočtu je vždy 
řazení, které nereflektuje technologický postup výstavby. Z tohoto vychází potřeba 
transformace informací do pořadí na základě technologických etap. Šikovné 
zjednodušení této práce přináší nová verze programu Buildpower s možností 
alternativního přiřazení k celku dle uživatele (kapitola 3.4). 

Na základě prováděcí dokumentace a stavebně-technologické přípravy dochází 
ke zpřesnění ocenění dle interních informací zhotovitele, doplnění reálných cen na 
základě poptávek a další. Řazení a položky zůstávají stejné. Přibývají detailní 
informace o zařízení staveniště, které se připojí k projektovému plánu. U této úrovně 
už jsou zhotovitelem poptáváni a objednáváni subdodavatelé, které v projektovém 
plánu můžeme zahrnout zkráceně jednou agregovanou položkou. 

Poslední dokumentací je dokumentace skutečného stavu. Ta lze v projektovém 
řízení využít pro závěrečné porovnání původního plánu a skutečnosti. Pokud došlo 
v průběhu výstavby ke změnám, musí být obsaženy jak v této dokumentaci, tak 
v samotném zpracování projektu, který by po svém ukončení měl absolutně reflektovat 
reálný postup výstavby i výsledný stav. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

 

Stupeň dokumentace Způsob ocenění Podrobnost informací 

Architektonická studie Investiční cena 
Rozpočtové ukazatele - 

jednotlivé etapy 

Dokumentace pro ÚŘ Poptávková 
Rozpočtové ukazatele - 

jednotlivé etapy 

Dokumentace pro SP Poptávková 
Rozpočet stavební části - 

jednotlivé položky 

Prováděcí dokumentace Realizační cena 
Výrobní kalkulace - 
jednotlivé položky 

Stavebně-technologická příprava Realizační cena 
Výrobní kalkulace - 
jednotlivé položky 

Dokumentace skutečného 
provedení 

Výsledná cena 
Provedené práce - 
jednotlivé položky 

Tab.č. 5 Podrobnost informací v závislosti na stupni dokumentace 

 

3.3 Typový projekt ve výstavbě 

Testování vybraných softwarů bude provedeno na výukovém projektu výstavby 
bytového domu. Vstupní informace se nacházejí v příloze č. 1 a z hlediska informací 
pro oceňování jsou na předinvestiční úrovni. Tedy můžeme provést ocenění pouze na 
úrovni rozpočtových ukazatelů. Toto bude ovšem pro naše potřeby bohatě dostačující 
a využijeme toho, že rozpočtářské softwary při použití ocenění dle rozpočtových 
ukazatelů dále dělí stavbu dle technologických etap (více v následující kapitole). 

Podstatné informace pro ocenění shrnuje tabulka č. 6. Hlavní stavební objekt není 
podsklepený a je založen na železobetonových základových pásech. Má tři nadzemní 
podlaží a neobytné podkroví tvořené pultovou střechou. Konstrukční systém stěnový 
z cihelných bloků Porotherm. 
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Označení Název SO Objem 

SO01 hlavní stavební objekt 7223 m3 
SO02 hrubé terénní úpravy 110 m2 
SO11 kanalizace splašková 14 m 
SO12 kanalizace dešťová 8 m 
SO13 vodovodní přípojka 33 m 
SO14 plynovodní přípojka 20 m 
SO15 přípojka NN 50 m 
SO16 parkoviště 183 m2 
SO17 sadové úpravy 60 m2 
SO18 chodník 45 m2 

Tab.č. 6 Soupis stavebních objektů včetně objemu 

V následující kapitole si předvedeme, jak získat na základě tabulky č. 6 podklad 
pro předinvestiční plánování projektu na základě rozpočtových ukazatelů. 

3.4 Rozpočtářské SW v projektovém řízení - BUILDpower 

V této kapitole si předvedeme, jak mohou rozpočtářské softwary sloužit účelům 
projektového řízení jako zdroj vstupních informací, případně do jaké míry v nich lze 
projekty řídit. Protože jsou hlavní rozpočtářské programy vzájemně podobné 
(KROSplus – ÚRS Praha a.s., BUILDpower – RTS a.s., euroCALC – Callida, s.r.o.), bude 
ukázka provedena na pouze jednom z programů a to BUILDpower společnosti RTS, 
a.s.. 

Společnost RTS a.s. se zabývá problematikou oceňování a řízení ve stavebnictví 
od jejího vzniku v roce 1991. V současné době prezentuje svoje softwarové produkty 
v několika stupních. 

 Stavitel+ – základní program cílený na drobné firmy a živnostníky. 
Obsahuje tvorbu rozpočtů, potřebné datové základny a jednoduché 
fakturace. 

 BUILDpower – vyšší vývojový stupeň zahrnující moduly popsané níže v 
textu. Zaměření na stavební zakázku v celém jejím rozsahu. 

 INFOpower – komplexní ERP systém pro řízení zakázek, včetně vazby na 
ekonomické agendy. Obsahuje i řízení zdrojů ve firmě. 

 PRO MANAGEMENT – informační systém tvořený na míru zákazníkovi 
a navázání dlouhodobé spolupráce. 

Pro naše účely se budeme věnovat programu BUILDpower, zapůjčenému 
společností RTS a.s. pro studijní účely. Systém INFOpower bohužel nelze kvůli své 
komplexnosti instalovat pro zkušební účely. Je na místě zmínit, že jde o systém, který 
už obsahuje evidenci majetku, práci s firemními zdroji a propojení na personalistiku, 
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účetnictví a ostatní odvětví, díky čemu by byl jako zdroj informací pro řízení projektu 
ideální. 

Při spuštění programu BUILDpower se zobrazí všechny moduly, které instalace 
obsahuje. Začneme zkráceným popisem jednotlivých modulů a následně se budeme 
hlouběji věnovat modulům Propočtu dle THU, Harmonogramu a Soupisům 
provedených prací. 

 

Obr.č. 30 BUILDpower – úvodní obrazovka 

 

 Stavební zakázky – slouží jako přehled mezi všemi uloženými 
stavebními zakázkami v databázi, ve všech jejich mutacích (propočty dle 
THU, různé verze rozpočtů a další). Umožňuje filtrování a otevření 
obsahu v příslušném modulu 

 Propočet dle THU – výpočet ceny stavebního objektu na základě 
rozpočtových ukazatelů. 

 Rozpočty a kalkulace – modul sloužící pro tvorbu položkových rozpočtů 
a výrobních kalkulací. Obsahuje datové základny RTS a URS. 

 Cenová analýza stavby – modul nabízí přehledné zobrazení cen dle 
vybrané podrobnosti (položky, díly, rozpočty, objekty). Ceny je možné 
porovnávat s jinými cenovými hladinami a upravovat pomocí 
procentního vyjádření. 
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 Harmonogram – modul sestaví harmonogram na základě rozpočtu nebo 
propočtu dle THU. Harmonogram je možné upravovat a exportovat. 

 Soupisy provedených prací -  modul slouží k zachycení postupu 
výstavby v čase a je propojen s modulem fakturace staveb. 

 Fakturace staveb – vytváří faktury na základě předchozího soupisu 
provedených prací nebo na základě přímo zadaných hodnot 

 Dokumentace systému – obsahuje nápovědu a další relevantní 
dokumenty k problematice oceňování apod. 

 Cenové vyhodnocení nabídek – modul zpracovává a vyhodnocuje 
nabídky získané na základě slepého rozpočtu vytvořeného 
v BUILDpoweru poptávajícím. 

Na první pohled je vidět, že program je logicky stavěný na posloupnosti prací na 
výstavbovém projektu. Začíná založením projektu a oceněním dle rozpočtových 
ukazatelů, které v dalším kroku zpřesňujeme pomocí rozpočtů různé podrobnosti a 
upravujeme pomocí cenové analýzy. Na základě finální verze rozpočtu potom 
sestavujeme harmonogram (plán). V průběhu výstavby zachycujeme postup prací 
v soupisech provedených prací, na které navazuje dílčí a následně finální fakturace. 
Program nás tedy provede kompletně celým projektem. 

3.4.1 Propočet dle THU 

Pro použití tohoto modulu je třeba nejprve založit stavbu a stavební objekty. Po 
založení stavby zadáním základních informací zadáváme jednotlivé její stavební 
objekty, jako je naznačeno na obrázku č. 31. Zde dochází k zadání podstatných 
informací pro propočet rozpočtovými ukazateli a to především zatřídění dle JKSO, 
včetně jeho zpřesnění pomocí konstrukčně materiálové charakteristiky a dále určení 
počtu měrných jednotek. Na příkladu je vidět zadání stavebního objektu SO01. Ostatní 
stavební objekty se zadávají stejným způsobem pomocí tlačítka další. 
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Obr.č. 31 BUILDpower – nový stavební objekt 

Po zadání všech stavebních objektů přecházíme k samotnému propočtu dle THU 
jak je ukázáno na obrázku č. 32. Zde zadáváme především další doplňující informace 
pro upřesnění ocenění. Určujeme, zda bude do ceny zahrnut vliv kompletační činnosti, 
vedlejší rozpočtové náklady, inflace a index regionu. V našem příkladu znamená 
umístění stavby v Brně navýšení nákladů o 4%. Po potvrzení našich požadavků na 
tvorbu propočtu vidíme celkové náklady na jednotlivé stavební objekty jako celky. 
Zadané požadavky lze kdykoli dodatečně měnit. Protože nás jako podklad pro 
projektové řízení zajímá v této fázi především orientační rozdělení nákladů do 
jednotlivých dílů, tak si musíme zobrazit detaily vybraného stavebního objektu. Zde 
zjistíme mimo stavebních dílů také ceny vedlejších rozpočtových nákladů a můžeme 
nastavit inflační vývoj cen. Vzhled záložky stavebních dílů je ukázán na obrázku č. 8. 
Užitečnou pomůckou pro další zpřesňování ceny pomocí indexů jsou expertní dotazy 
k jednotlivým dílům. Na obrázku č. 33 je ukázán příklad expertního dotazu pro díl 
zemních prací. Po zadání informace o převažující třídě těžitelnosti 1,2, vyloučení 
příplatku za lepivost a určení odvozní vzdálenosti na 10 až 20km je díl přepočítán 
koeficientem 0,94. Obdobné dotazy fungují i u ostatních dílů. Otázkou zůstává, nakolik 
jsou v předinvestiční fázi a před tvorbou průzkumů a dokumentace pro stavební 
povolení tyto informace známy. 
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Obr.č. 32 BUILDpower – propočet dle THU 

Program obsahuje i klasické tabulkové vydání rozpočtových ukazatelů 
v elektronické podobě pro uživatele, kteří dávají této formě přednost. Výhodou tohoto 
zobrazení je, že je v něm jasně vidět poměrné rozložení ceny mezi jednotlivé díly, 
čehož může zkušený uživatel využít k dalšímu zpřesnění výsledné ceny. 

Větší podrobnost na základě rozpočtových ukazatelů samotní výrobci zavrhují a 
odsuzují kvůli velké nepřesnosti. Čím hlouběji totiž jdeme, tím se nepřesnosti zvyšují. I 
přesto se v kapitole věnované programu CONTEC dozvíme, že existuje software 
zpracovávající rozpočtové ukazatele do podrobnosti agregovaných položek. Dotázaní 
zástupci společností ÚRS a RTS ovšem odhadují odchylku až k 30%, což je pro 
plánování těžko přijatelné a proto ani do budoucna o tomto směru neuvažují. 
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Obr.č. 33 BUILDpower – jednotlivé díly a expertní dotazy 

3.4.2 Harmonogram 

Využití tohoto modulu je podmíněno existujícím záznamem o stavbě v databázi 
a provedeném propočtu dle THU nebo existujícím rozpočtu. Základním rozdílem je 
zde fakt, že propočty dle rozpočtových ukazatelů nemají informaci o době trvání v Nh. 
Pro tyto propočty je tedy zapotřebí zadávat doby trvání ručně na základu zkušeností 
nebo poměrově dle prostavěné částky dílu vůči celku. V našem příkladu máme pouze 
propočet dle THU popsaný v předcházejícím textu a soustředíme se na hlavní stavební 
objekt. 

Na obrázku č. 34 vidíme tvorbu nového harmonogramu, která nabízí několik 
možností. V první možnosti je harmonogram tvořen z existujícího položkového 
rozpočtu a všechny následné změny v harmonogramu se do rozpočtu zpětně 
neprojeví. Další možnost je stejná s tím rozdílem, že provedené změny se zpětně 
promítají do rozpočtu (upravíme-li na příklad u některé položky počet normohodin, 
bude tento změněn i v původním rozpočtu). Naší volbou bude harmonogram 
z existujícího propočtu dle THU. Tato volba nezachovává zpětnou vazbu a propočet se 
tedy při změnách harmonogramu nemění. Poslední možností je harmonogram 
z exportního souboru bpe. Tento formát slouží pro všeobecný export z programu 
BUILDpower a jde tedy o předchozí uvedené způsoby s tím rozdílem, že zdroj 
informací se nenachází uvnitř instalace uživatele, ale v externím souboru. 
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Dalším parametrem pro zadání nového harmonogramu je jeho podrobnost. Na 
obrázku č. 34 vidíme, že je možné tvořit harmonogramy až do úrovně položek (pouze 
pokud je zdrojem informací položkový rozpočet). Sami zástupci společnosti ovšem 
tuto podrobnost nedoporučují, kvůli nepřehlednosti. Z vlastní zkušenosti mohu 
potvrdit, že práce s takovým množstvím položek už je velice nepříjemná. 
Nejvyužívanější podrobností tedy budou jednotlivé etapy. Případně také u většího 
počtu stavebních objektů jednotlivé rozpočty. My tedy při zakládání volíme tvorbu 
z propočtů dle THU a podrobnost etap. 

Obr.č. 34 BUILDpower – nový harmonogram 

Po vybrání našeho propočtu se dostaneme do okna parametrů nového 
harmonogramu, jehož dvě hlavní záložky jsou zobrazeny na obrázku č. 35. Po zadání 
čísla, jména a požadovaného začátku a konce harmonogramu v kartě obecné 
nastavujeme parametry v záložce parametry. Zde můžeme upravovat počet 
normohodin pomocí indexu pro celou stavbu, nastavovat průměrný počet pracovníků, 
pracovních dní a délku pracovní směny. V našem případě se žádné z těchto nastavení 
na harmonogramu neprojeví, protože propočet neobsahuje údaj o Nh. Na další záložce 
upravujeme nastavení harmonogramu. Máme na výběr ze dvou voleb způsobu 
výpočtu dob trvání a to fixní průběh a fixní pracnost. První znamená, že doby trvání 
zadává přímo uživatel a jsou nezávislé na počtu normohodin a pracovníků (jediná 
možnost u propočtu dle THU). Druhá pak doby trvání vypočítává právě na základě 
počtu pracovníků a normohodin (lze použít pouze pro rozpočty). Další volba určuje 
úvodní řazení činností, které budou při sestavení buď za sebou s vazbami konec-
začátek, nebo bez vazeb se začátkem ve stejném bodu. Poslední volbou je vazba na 
vlastníky, která zachycuje vztah mezi nadřízenými činnostmi a jejich podřízenými 
činnostmi. První volba (zdola nahoru) neumožnuje změnu doby trvání nadřazené 
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činnosti a vypočítávají ze začátku podřízených činností a jejich konce. Druhá volba 
umožňuje nastavení doby trvání u nadřazené činnosti a tato je pak rovnoměrně 
rozložena mezi její podřízené činnosti. Toto může být užitečné především u změny 
trvání celé stavby, případně většího stavebního objektu. 

Obr.č. 35 BUILDpower – parametry harmonogramu 

Po potvrzení všech parametrů nám program vytvoří výchozí harmonogram 
v zobrazení Ganttova diagramu pro další upravování. Všechny parametry popsané 
v předchozím odstavci se otisknou do jeho jednotlivých činností jako základní a jdou 
následně upravovat. V tomto kroku je třeba zadat všem činnostem jejich dobu trvání a 
vazbu na okolní činnosti. Na obrázku č. 36 je znázorněn vzhled Ganttova diagramu 
v prostředí modulu harmonogram a naznačena úprava etapy vodorovné konstrukce. 
Zobrazení je zmenšené kvůli čitelnosti a nezobrazuje tak další sloupce (parametry) 
uvedené u činností. Sloupce jsou na rozdíl od MS Project neměnné a jde o: 

 Datum zahájení 
 Datum ukončení 
 Počet pracovních dní 
 Délka trvání 
 Cena 
 Počet Nh 
 Index Nh 
 Počet pracovníků 
 Počet pracovních hodin/den 
 Délka pracovního týdne 

Nová verze programu BUILDpower již umožňuje vkládání dat přímo do tabulky 
Ganttova diagramu, což dost urychlí sestavování harmonogramu. V této verzi je třeba 
vyplňovat parametry pomocí okna ukázaného na obrázku č. 36. 
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Obr.č. 36 BUILDpower – vzhled harmonogramu 

  Jak vidíme, pro sestavení plánu nabízí modul Harmonogram slušné prostředí i 
potenciální výsledek. Kvůli svým nedostatkům se, ale hodí především velice 
nenáročným uživatelům nebo pro plánování v době kdy netušíme, zda budeme na 
zakázce pokračovat. Zmiňovaným nedostatkem je především absence jakýchkoli 
exportních sestav, práce se zdroji, možnost zachycovat průběh výstavby a na jejím 
základě ji řídit. Tyto nedostatky lze částečně nahrazovat. Například na obrázku č. 36 je 
naznačeno grafické zachycení průběhu výstavby pomocí změny barvy zobrazení 
činnosti. V tomto případě zvolena zelená barva pro již dokončené činnosti, červená pro 
právě prováděné činnosti a modrá pro plánované činnosti. Pokud tyto informace 
odebíráme z modulu Soupisy provedených prací a vnímáme je jako celek, jsme na 
jejich základě schopni zakázku řídit i v jejím průběhu, ale nemůžeme se spolehnout na 
automatické výpočty a analýzy, které již známe z prostředí MS Project.   
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3.4.3 Soupisy provedených prací 

Posledním blíže studovaným modulem jsou Soupisy provedených prací, které již 
byly zmíněny v souvislosti s modulem Harmonogram. Tento modul sloužící 
k fakturaci a tvorbě předávacích protokolů se z pohledu projektového řízení věnuje 
zachycení průběhu výstavby. Jak je ukázáno na obrázku č. 37, nabízí pohled na projekt 
ve struktuře položkového rozpočtu. Zobrazuje vedle sebe původní plán a jeho čerpání, 
které zadává zhotovitel. Soupis se provádí vždy za určité časové období (dle dohody 
mezi investorem a zhotovitelem) a každý další soupis obsahuje informace o prostavění 
z předešlých soupisů. Ve spodní části obrazovky pak zobrazuje prostavěnost 
v podrobnosti jednotlivých dílů. Vykonané práce lze zadávat vepsáním přímého 
množství v měrných jednotkách nebo vepsáním procentního podílu. Jak je na obrázku 
č. 37 vidět program umí pracovat i s vícepracemi.  

Modul přináší také možnost automatického odepisování stavby na základě 
zadaných procent nebo prostavěné částky. I přesto, že se pro řízení projektu snažíme 
mít vždy, co nejpřesnější informace, může být tato funkce užitečná. A to především 
v situaci, kdy pracujeme v soupisech na podrobnosti položek, ale projekt řídíme 
v podrobnosti dílů. V takovém případě můžeme hromadně označit položky v dílu a 
odepisovat je pomocí automatického odpisu. 

Obr.č. 37 BUILDpower – soupisy provedených prací 

Na základě uloženého soupisu pak v modulu Fakturace staveb vytváříme dílčí 
faktury, které obsahují i předávací protokoly, soupisy provedených prací a různé 
rekapitulace. 
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Soupisy provedených prací jsou jediným modulem v programu BUILDpower, 
který se věnuje realizační fázi projektu z hlediska porovnání mezi plánem a realitou. 

3.4.4 Závěrem k programu BUILDpower 

Jak jsme si ukázali lze rozpočtářské softwary vnímat ze dvou pohledů. 

Z pohledu zdroje informací pro zpracování projektu v jiném univerzálním 
programu pro projektové řízení (MS Project, OpenProj a další). V tomto případě nám 
tyto softwary poskytují především svoje datové základny. Všeobecně můžeme mluvit 
o dvou druzích informací a datových základen. První je ocenění stavby na základě 
rozpočtových ukazatelů. Toto ocenění nám poskytuje orientační informace o výsledné 
ceně stavby včetně vedlejších rozpočtových ukazatelů a má odhadovanou přesnost 
15%. Stavba v něm může být dělena do podrobnosti jednotlivých stavebních dílů a tyto 
je dále možné zpřesňovat pomocí expertních dotazů a specifikací. Toto ocenění nachází 
uplatnění především v předinvestiční fázi projektu. Druhým a hlavním zdrojem 
informací jsou položkové rozpočty. Tyto jsou již plnohodnotným zdrojem informací a 
na rozdíl od přechozího typu ocenění již obsahují především i počty normohodin 
potřebné pro provedení práce a potřebné zdroje včetně jejich čerpání. Jejich nevýhoda 
pro projektové řízení může spočívat v přílišné podrobnosti, která je ovšem vždy lepší 
než její opačný extrém. 

Druhý pohled na rozpočtářské softwary zahrnuje možnost řízení projektu přímo 
v nich. Jak jsme si již ukázali v předchozích podkapitolách, je toto do určité míry 
možné. A pro určitou skupinu uživatelů a projektů možná i z hlediska časové 
náročnosti vhodnější než kompletní projektové řízení zahrnující řízení zdrojů a různé 
analýzy a statistiky. Řízení projektů pomocí rozpočtářských softwarů tedy najde 
uplatnění především v menších firmách, u subdodavatelů a celkově pro méně 
významné (nákladné) projekty. 

Základním problémem v této oblasti je rozdílné vnímání projektu ze strany 
rozpočtářské (oceňovací) a ze strany stavební výroby. Zatímco pro cenové analýzy 
stavby dává smysl používané třídění dle JKSO a TSKP a rozdělení do stavebních dílů, 
je pro plánování výstavby toto třídění nevhodné, protože projekt v očích projektového 
manažera musí být vnímán ve stavebních návaznostech. Klasickým příkladem může 
být nosné zdivo, které je v rozpočtu vnímáno jako jediná položka ale z hlediska 
výstavby je tato položka čerpána po částech v průběhu výstavby jednotlivých podlaží. 
Bohužel na tento problém neexistuje univerzální recept. Pokud totiž použijeme dělení 
dle postupu stavby, bude pro nás na straně rozpočtáře složitější a nepřehlednější 
úprava cen. Se zajímavou funkcí přichází nová verze programu BUILDpower, která 
umožní vytvářet nezávislé oddíly pomocí, kterých by bylo možné data transformovat 
do struktury vhodnější pro projektové řízení. Plně automatizovaná cesta však zatím 
bohužel neexistuje. 

 



 71 

3.5 CONTEC 

V této kapitole si krátce představíme program CONTEC autora Prof. Ing. Čeňka 
Jarského, DrSc., FEng. Jde o specializovaný program určený přímo pro český stavební 
trh. Ve zkratce se dá říct, že kombinuje přístupy již probraných aplikací MS Project 
(řízení projektu) a BUILDpower (datová základna). Na první pohled jde o velice 
dobrou myšlenku a spoustu ulehčení a zrychlení práce. Podívejme se tedy na program 
detailněji. 

I přes zastaralý vzhled je program stále upravován, aby fungoval i na 
nejnovějších operačních systémech společnosti Microsoft a funguje tak i na 
momentálně aktuální verzi Windows 7. Při spuštění máme podobně jako v programu 
BUILDpower na výběr několik modulů. Tyto moduly se dají rozdělit do dvou kategorií 
a to na datové základny a moduly pro řízení zakázky. I když je zde možnost úpravy 
v datových základnách, nejde o věc, které bychom se chtěli věnovat nebo ji využívali 
nějak často. Naše hlavní zaměření bude v modulu Stavebně technologické 
projektování. 

3.5.1 Stavebně technologické projektování 

V tomto modulu dochází k založení projektu a je zde možné otevírat již uložené 
projekty. Prostředí zadávání nové stavby je podobné jako v programu BUILDpower 
s tím rozdílem, že najednou můžeme uložit pouze jeden stavební objekt. Model 
projektu vzniká obdobně na základě klasifikace JKSO a objemu měrných jednotek. Dle 
těchto parametrů je projekt podložen typovým síťovým grafem a je vytvořen jeho 
prvotní plán. Tento model vznikne automaticky a tak první, co vidí uživatel po zadání 
parametrů stavby je již tento plán v zobrazení na obrázku č. 38. 

Na tomto místě je důležité zmínit, že model je již propojen velkým počtem vazeb 
a CONTEC využívá i vlastních vazeb, které v běžné teorii síťových grafů nevystupují. 
Jde o tyto vazby: 

 Stavebně technologická vazba 
o Umožňuje optimálně kloubit procesy z hlediska prostoru na 

stavbě a zajišťuje tak volnost pracovního prostoru pro nastupující 
četu. Taková vazba není určena časem, ale součinitelem pracovní 
fronty. Tento součinitel je poměrem potřebného pracovního 
prostoru k celkovému pracovnímu prostoru na objektu. 

 Proudová 
o Zajišťuje podmínku plynulosti prací proudově nasazených 

procesů na různých objektech. 
 Částečné vazby Z-Z a K-K 

o Jde o ekvivalent normálních vazeb Z-Z a K-K v kombinaci 
s časovou prodlevou, jak jsme si již ukazovali v předchozích 
programech. Zde se ovšem na rozdíl od předchozích zadává 
pomocí procentního vyjádření závislosti úkolů. 
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Obr.č. 38 CONTEC – základní zobrazení projektu 

Dalším postupem je úprava modelu do reálného stavu, ta spočívá především 
v mazání a přidávání položek a úpravě jejich parametrů (především objemu měrných 
jednotek). K úpravě položek dochází v dialogovém okně na obrázku č. 39, které 
zároveň slouží jako přehled všech informací o úkolu. 

Úpravy činností probíhají podobně jako v již probíraných aplikacích a tak za 
zmínku stojí pouze omezení počtu zdrojů na dvacet a počtu vzájemných vazeb mezi 
úkoly na šest. Obojí by však mělo dostačovat. V záložce Vazby se dále zadávají i 
vynucené termíny začátku, konce a doby trvání. Zdroje jsou na první pohled 
zapisovány v členění dle následujícího kalkulačního vzorce: 

 Přímý materiál 
 Přímé mzdy 
 Náklady na stroje 
 Ostatní přímé náklady 
 Různé poplatky 
 Režie výrobní 
 Režie správní 
 Zisk 
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Obr.č. 39 CONTEC – Detail činnosti 

V tomto modulu můžeme plán také zobrazovat pomocí zobrazení: 

 Síťový graf 
o Jde o standardní síťový graf, jehož zobrazení můžeme vidět na 

obrázku č. 40. Jak je z obrázku patrné, je toto zobrazení ve své 
podstatě nepoužitelné. A to proto, že zobrazuje pouze úkoly 
přímo vázané na úkol aktuálně vybraný. Navíc při větším počtu 
vazeb zobrazuje vždy pouze jednu (hlavní) vazbu určenou 
v detailu činnosti. Zobrazení není možné nijak upravovat. 

 Harmonogram 
o Jde o zobrazení činností ve formě Ganttova diagramu. Jeho 

ukázku můžeme vidět v příloze č. 5. Bohužel není u zobrazení 
přítomna legenda a tak různé typy zobrazení úkolu musíme 
interpretovat sami na základě hodnot. Zobrazená pole úkolů 
nejsou na rozdíl od MS Projectu nastavitelná a musíme si tedy 
vystačit s přednastaveným zobrazením. 

 Diagramy zdrojů 
o Jsou v prvním kroku voleny v dialogovém okně na obrázku č. 41. 

Jak vidíme, je možné volit mezi grafickým zobrazením a 
tabulkou. Grafické zobrazení je v podstatě stejné jako u diagramu 
zdrojů v MS Projectu. Jako obvykle nemůžeme zobrazování 
zdrojů nijak upravovat a musíme si tedy vystačit 
s přednastavenými možnostmi. 
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Obr.č. 40 CONTEC – Síťový graf 

 Časoprostorový graf 
o Jde o, mezi našimi studovanými programy, jedinečné zobrazení, 

které nalezneme pouze v programu CONTEC. Toto zobrazení je 
ve zmenšeném měřítku ukázáno v příloze č. 6. Jeho podstatou je 
zdokonalení zobrazení pomocí Ganttových diagramů. V těchto je 
zachycen průběh úkolů v časech a návaznostech. Časoprostorový 
graf přidává do zobrazení další dimenzi a to prostor, v kterém je 
práce prováděna. Je logické, že tímto přístupem přijdeme o 
přehlednou tabulku známou z Ganttových diagramů, ale každé 
zobrazení slouží primárně jinému účelu. Aplikace CONTEC 
v tvorbě časoprostorového grafu vychází z rozdělení stavby do 
částí Zemní práce, Spodní stavba, Vrchní stavba, Střecha, 
Výstupní kontroly. Z teorie známe další dělení části vrchní stavby 
dle nadzemních podlaží. 

 Technologický normál 
o Je běžné tabulkové zobrazení podstatných informací o stavbě a 

úkolech. Je zároveň vhodným podkladem pro přenesení informací 
do jiného programu. Technologický normál našeho typového 
výstavbového projektu se nachází v příloze č. 4. Každý stavební 
objekt v tomto zobrazení končí souhrnem informací a to jak 
plánovaných, tak skutečně zadaných. 

 



 75 

Obr.č. 41 CONTEC – Prohlížení grafu potřeby zdroje 

3.5.2 Agregace stavebně technologických projektů 

Další modul, který zmíníme, je Agregace stavebně technologický projektů. 
V tomto modulu můžeme náš projekt agregovat do částí různé podrobnosti a nahlížet 
tak na něj obdobně jako při práci v MS Project, kde můžeme zobrazovat osnovu různé 
úrovně. Možnosti agregace jsou zobrazeny na obrázku č. 42. 

Obr.č. 42 CONTEC – Druh agregace STP 

Tohoto využijeme například při porovnávání stavebních objektů mezi sebou 
nebo pro zjištění objemu subdodávek na zakázce (činností dodavatelů). 

 



 76 

3.5.3 Optimalizace dle limitu zdrojů 

Další z modulů nám přináší možnost optimalizace projektu v závislosti na 
omezeném počtu zdrojů. Hlediska optimalizace víceméně odpovídají hlediskům 
zobrazení již zmíněných diagramů zdrojů. Po vybrání zdroje, pro který chceme projekt 
optimalizovat, se nám otevře dialogové okno pro zadání limitu zdroje. Po jeho zadání 
pak program automaticky projekt optimalizuje. Problémem této optimalizace je, že 
nevíme k jakým změnám, došlo a musíme je zpětně hledat, pokud si chceme být jisti, 
že máme projekt stále pod kontrolou. 

3.5.4 Kontrolní a zkušební plán 

Velice zajímavou funkcí programu CONTEC je znalost českých norem a 
postupů. Díky ní je program schopen automaticky generovat k naplánovanému 
projektu Kontrolní a zkušební plán. Prostředí, v jakém je tento plán zobrazen, je velice 
podobné základnímu zobrazení projektu a je ukázáno na obrázku č. 43. 

Obr.č. 43 CONTEC – Plán kontrol a zkoušek 

Plán kontrol a zkoušek je možné zobrazovat jak v podobě harmonogramu, tak 
v tabulkovém zobrazení podobném technologickému normálu. 
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3.5.5 Operativní evidence 

Stejně jako v programech BUILDpower a MS Project je třeba zadávat reálný 
průběh stavby. V programu CONTEC se toto děje v modulu Operativní evidence, 
finanční deník. Pro zadávání stavu slouží dialogové okno zobrazené na obrázku č. 44. 

Obr.č. 44  CONTEC – Operativní evidence 

Zadávání reálného stavu není třeba nijak více popisovat, protože každé pole 
mluví samo za sebe. Zajímavostí je, že vzpomeneme-li si na zadávání zdrojů 
v CONTECU, vidíme stejnou strukturu kalkulačního vzorce, v kterém jsou náklady 
sledované. Za zmínku stojí především pole Různé poplatky, s kterým jsem se u 
kalkulačních vzorců setkal poprvé. 

3.5.6 Závěrem k programu CONTEC 

Program CONTEC je vskutku unikátním počinem, který zjevně umožňuje 
komplexní řízení výstavbového projektu od jeho začátku až po jeho konec. Obsahuje i 
metody a přístupy, které v jiných aplikacích nenalezneme. Všechno toto ho předurčuje 
k tomu, aby byl prohlášen za nejlepší z testovaných softwarů. 

Toto ovšem nemohu udělat, protože dle mého názoru je i přes všechnu svou 
promyšlenost od začátku koncipován jako velice omezený. Popírá samotnou podstatu 
projektového řízení a to, že projekt je neopakovatelný a vždy jedinečný. Takže hlavní 
devíza tohoto programu, kterou je rychlost vytvoření plánu s pomocí typových 
síťových grafů, dává smysl jenom u projektů, které jsou si do velké míry podobné. 
Příkladem takové výstavby může být sídliště panelových domů. Jenže v takovém 
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případě se již pohybujeme někde na pomezí mezi zakázkovou a hromadnou výrobou. 
V situaci kdy bude třeba plánovat atypickou stavbu, tak paradoxně bude rychlejší začít 
od nuly, než předělávat nevhodný typový síťový graf do požadované podoby. 

Dalším aspektem, který CONTEC odsuzuje k neúspěchu je zastaralé uživatelské 
rozhraní a malá míra volného prostoru pro improvizaci a přizpůsobení aplikace. Nové 
generace projektových manažerů dle mého názoru, vždy dají přednost prostředí, které 
jim bude sloužit naproti prostředí, kterému musí sloužit oni. 

Že je cesta, kterou se tento program vydává, poněkud kontroverzní dokazuje i 
nezájem ostatních českých výrobců softwarů pro stavebnictví, jej v této cestě 
následovat. Myšlenkou do budoucna, která ovšem za zvážení určitě stojí, je možnost 
různých třídění při tvorbě rozpočtu. 
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4 Kombinování MS Project, BUILDpower a CONTEC 
V předchozích kapitolách věnovaných jednotlivým softwarům jsme objasnili 

několik výhod a nevýhod. 

MS Project přináší vynikající prostředí pro řízení všech druhů projektů, spousty 
jednoduše použitelných metod a zobrazení a veliké množství tiskových sestav. 
Zároveň nabízí velice propracovanou práci se zdroji. Jeho velikou nevýhodou je ovšem 
to, že u výstavbových projektů do něj musíme vkládat vstupní informace z jiných 
programů. Toto je sice možné pomocí správně mapovaného importu, ale zde narážíme 
na problém u importu zdrojů, který v podstatě není reálně proveditelný. Nezbývá nám 
tedy než zdroje přiřazovat následně ručně a to za použití Paretova pravidla 80/20. Tedy 
jako ke zdrojům se v MS Projectu chovat pouze k nosným zdrojům (80% celkových 
nákladů) a ostatní zdroje zadat pouze částkou jako pevné náklady. 

BUILDpower disponuje přehledným prostředím obsahujícím moduly pro 
ocenění všech stupňů výstavby od rozpočtových ukazatelů až po výrobní kalkulace. 
Toto ho v oblasti oceňování staví mezi našimi softwary jednoznačně na vrchol. Bohužel 
tyto informace dále neumí transformovat do struktury vhodné pro projektové řízení a 
modul harmonogramu je až příliš jednoduchý a neumožňuje téměř žádné nástavbové 
funkce. I když jsme naznačili, že v kombinaci s modulem Soupisy provedených prací 
může k řízení projektu posloužit, půjde pouze o projekty malého rozsahu. 

CONTEC je úžasný ve své myšlence softwaru primárně určeného pro projektové 
řízení čistě výstavbových projektů. Kromě databáze stavebních prací obsahuje i 
databáze pro kontroly jakosti a BOZP a umožňuje různé stupně agregace svých 
položek do větších celků. Obsahuje na rozdíl od MS Project tvorbu časoprostorového 
grafu, který je zajímavým způsobem pohledu na stavbu a činnosti v čase ale i prostoru. 
Velice podstatným plusem je, že data jsou již členěna a řazena dle potřeb technologie a 
postupu výstavby. Není tedy třeba provádět žádnou transformaci z položkového 
rozpočtu jako je to třeba u čistě rozpočtářských softwarů. I přes všechny tyto pozitiva 
ovšem CONTEC degradují zásadní negativa a to především uživatelské rozhraní které 
zdaleka neodpovídá dnešní době a zůstalo zaseknuté někde na úrovni roku 1995. 
Prostředí je ve většině zobrazení, s výjimkou seznamů úkolů, nepřehledné a bez tisku 
na velkoformátový papír reálně nepoužitelné. Různé optimalizace, které program 
nabízí, se provedou na základě zadaných vstupních parametrů zcela automaticky a 
uživatel v podstatě nezjistí, k jakým změnám došlo. Chvílemi se tedy zdá, že projekt 
ovládá spíše program než uživatel. 

Pokud předchozí text shrneme, tak nám vychází, že nejlepší prostředí pro řízení 
projektu nám nabízí MS Project. Nejlepší přístup k problematice a členění činností 
přináší CONTEC. A jednoznačně ve stavebnictví pro oceňování nejpoužívanější je 
BUILDpower. Na druhou stranu MS Project je prázdný program bez dat. CONTEC je 
téměř nepoužitelný kvůli svému uživatelskému prostředí a malé míře využívání 
v praxi. A BUILDpower celou problematiku řeší pouze ze strany oceňování. 
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Je jasné, že nám u větších projektů nezbývá než využívat kombinací softwarů. 
Vezmeme-li v úvahu, že na trhu jsou dominantní v oblasti rozpočtů programy 
KROSplus, BUILDpower a euroCALC, je velmi pravděpodobné, že na začátku 
projektu proběhne ocenění v jednom z nich a bude v něm probíhat i další zpřesňování 
rozpočtu až do úrovně výrobní kalkulace. Na jejím základě bych v rozpočtářských 
programech pak provedl transformaci do struktury dle postupu výstavby (rozdělování 
určitých činností a seskupování do různých agregovaných celků) a v této struktuře 
následně vše importoval do prostředí MS Project. Vycházím-li z toho, že tento postup 
již opakujeme, tak máme minimálně pracovní zdroje v seznamu připraveny a stejně 
tak známe ceny nosného materiálu a můžeme ho do seznamu přidat. Pro zbytek 
nákladů pak využiji pevné náklady nebo nákladový zdroj. Pro určení dob trvání nám 
poslouží přenesené normohodiny. Další průběh projektu bych již až do jeho ukončení 
řešil v MS Projectu. 

Kombinaci MS Projectu s CONTECEM jsme již úspěšně předvedli v kapitole 
věnované MS Projectu, kde pro náš typový projekt posloužili právě vstupní informace 
z technologického normálu programu CONTEC (příloha 4). I když nám CONTEC 
ušetří práci s transformací položkového rozpočtu do potřebného tvaru je v prostředí, 
kde dominují standardní rozpočtářské programy sám mezikrokem navíc. Tato 
kombinace tak najde uplatnění především, tam kde je v CONTECU prováděno již 
samotné nabídkové ocenění a veškeré další oceňovací kroky. Ovšem popravdě, kdo by 
v dnešní době chtěl pracovat s takto zastaralým programem? 
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5 Závěr 
Tématem této práce bylo řízení projektů pomocí specializovaných softwarů. Toto 

zahrnovalo potřebu vysvětlit základní pojmy týkající se projektového řízení a projektů. 
Protože se pohybujeme ve stavebnictví, bylo třeba zvlášť vysvětlit i specifika a 
odlišnosti výstavbových projektů. S těmito znalostmi jsme se pak mohli naplno 
věnovat jednotlivým softwarům, jejich určení, ovládání a využívání. 

Práce byla dělena do dvou základních pohledů a to na projektové řízení obecné 
(univerzální) v kapitole 2 a na pohled z hlediska výstavbových projektů 
(specializovaně) v kapitole 3. Nástavbou k těmto dvěma přístupům je pak vlastní 
zhodnocení kombinací programů z pohledu autora práce v kapitole 4. 

Největší prostor v práci byl věnován aplikaci MS Project a to především kvůli její 
univerzálnosti. I přesto, že spadala do kapitoly o obecném projektovém řízení, byly 
příklady demonstrovány na výstavbovém projektu společném pro všechny další 
studované programy. 

V kapitole věnované stavebnictví byly pak ukázány programy BUILDpower 
(zástupce rozpočtářských softwarů) a CONTEC (ojedinělý případ specializovaného 
programu pro projektové řízení ve výstavbě). 

Závěrečná čtvrtá kapitola shrnuje nejpodstatnější výhody a nevýhody 
jednotlivých softwarů z pohledu autora a naznačuje možnosti využití programů ve 
vzájemných kombinacích. 

Jak práce odhalila je největším problémem v řízení výstavbových projektů 
zajištění vstupních informací ve vhodné struktuře. Struktura rozpočtů (po dílech) totiž 
neodpovídá potřebám řízení projektu (po technologických etapách) a nerespektuje 
postup a návaznosti výstavby. Nezbývá tedy než vždy začínat projekt transformací 
rozpočtu do struktury vystihující časový postup výstavby.   

Téma softwarů v projektovém řízení a speciálně ve stavebnictví je velice 
dynamické a ke změnám a vylepšením dochází v podstatě každý rok v rámci 
aktualizací a nových verzí softwarů. Platí, že na prvním místě je ale vždy znalost 
obecných principů a až následně můžeme softwarovou podporu vhodně využívat. 
Nezapomínejme ani na to, že mít software nestačí, ale je třeba rozumět i tomu jak 
funguje. 

I když jde o obsahově velice široké téma, je zde stále místo pro širší pohled. 
Možnost obsahově navázat na tuto práci vidím především ve studiu vztahů uvnitř 
firmy z hlediska návaznosti ERP systému a samotných aplikací pro oceňování a řízení 
projektu. Systémem sdružujícím toto vše dohromady by měl být například 
INFOpower společnosti RTS a.s., který bohužel není možné pro studijní účely zapůjčit.   
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