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Abstrakt: 

Tato diplomová práce je zaměřená na řízení rizik v konkrétním projektu v konkrétní 

společnosti. Úvodní část se zabývá principy věrnostních programů v současnosti, 

formulaci cílů práce a použitou metodikou. Analytická část obsahuje analýzu současného 

stavu společnosti, popis projektu a jeho plánů. Hlavním úkolem této práce je identifikace 

a ohodnocení rizik projektu a návrh na opatření ke snížení jejich závažnosti. Výstupem 

práce je soupis rizik daného projektu, který může sloužit i pro další projekty společnosti 

a zefektivnit tak jejich řízení. 

Abstract: 

This master's thesis is focused on risk management in a particular project in a particular 

company. The opening part deals with the principles of customers loyalty programs, 

formulation of goals and the main methods used for risk identification and quantification. 

The analytical part contains an analysis of the current state of the company and a 

description of the project and its plans. The main task of this work is to identify and 

evaluate project risks and propose measures to reduce their severity. The output of the 

thesis is an inventory of the risks of the project, which can serve also for other projects of 

the company. 
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ÚVOD 

Diplomová práce se zaměřuje na konkrétní projekt věrnostní program pro společnost 

Kofi-Kofi servis s.r.o. I když je konkurenceschopnost společnosti poměrně vysoká je 

nutné neustálé zlepšování. Projekt by měl zajistit zvýšení spokojenosti zákazníků, zvýšení 

tržeb a zlepšení právě zmíněné konkurenceschopnosti. 

První část diplomové práce se věnuje současnému stavu problematiky řízení rizik, jak 

v tuzemsku, tak v zahraničí, dále uvádí cíle diplomové práce, použité materiály a metody, 

které budou na realizovaném projektu použity. Následuje strategická analýza současného 

stavu společnosti Kofi-Kofi servis s.r.o. pomocí strategických analýz, které jsou na závěr 

shrnuty do SWOT matice, která odhalí silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby 

společnosti. 

V poslední a nejdůležitější části diplomové práce je představen projekt věrnostního 

programu a jsou identifikovány rizika s ním spojená. Rizika projektu jsou zpracována 

pomocí metody RIPRAN. Tyto rizika jsou následně ohodnoceny a pro nejzávažnější 

rizika je navrženo opatření vedoucí ke snížení pravděpodobnosti výskytu rizika či snížení 

jeho dopadu. Jsou zde také vypracovány i dokumenty projektu jako je logický rámec. 

Dále jsou zde vyobrazena časová osa projektu, jednotlivé činnosti projektu a jeho zdroje 

za pomocí programu Microsoft Project.  
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1. SOUČASNÝ STAV 

Spotřebitelský trh se stal za několik posledních let více konkurenční a firmy si často 

kladou otázku, co je potřeba učinit k udržení si stávajících zákazníků a získání nových od 

konkurence. Hodně společností si zvolilo cestu orientované komunikace, diferenciace 

produktů nebo zkvalitnění zákaznického servisu. Poslední dobou je však nejvíce 

využívaná taktika tvorby věrnostních programů. 

Zákaznické programy jsou často tvořeny z přesvědčení, že jakmile zákazník přijme 

věrnostní program, stane se tak věrným zákazníkem. Členové těchto věrnostních 

programů však často nemají nic společného s věrností k dané společnosti. V dnešní době 

se stává, že velká většina konkurenčních firem již věrnostní program také má. Je tedy 

velká pravděpodobnost, že jeden zákazník je členem několika věrnostních programů u 

různých konkurentů. Tato situace se dá vypozorovat u českých zákazníků, kde zákazníci 

fungují spíše jako sběratelé, kteří nakonec hledají nejnižší ceny, podle kterých zvolí, kde 

nakonec nakoupí. Z těchto důvodů je pro české zákazníky nejvýhodnější program, který 

sám o sobě generuje již nějakou slevu. 

Věrnostní programy a situace v České republice 

V posledních letech Češi objevují kouzlo věrnostních programů a sbírají jednu věrnostní 

kartu za druhou, pořízení je totiž nic nestojí a být členem je pro ně jaksi výhodné. Český 

zákazník totiž na různé typy slev slyší. Češi tak kopírují trendy ze západu, kde se 

využívají věrnostní karty téměř při každém nákupu [13]. 

Formy věrnostních programů 

Odlišné formy věrnostních programů, které si za cíl kladou zejména udržení loajálních 

zákazníků, můžeme vypozorovat snad ve všech odvětvích prodejců. Krátké poděkování 

ve spodní části faktury nebo pokladního dokladu je v pořádku, ale zákazník po koupi 

nezíská žádný benefit a nemá po něm opětovnou motivaci ke koupi. Jednoduše řečeno 

stejný výrobek si může koupit u více distributorů a nemá důvod nějakého distributora 

upřednostnit [26]. 
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 Jednoduché bodové systémy 

Jedná se o nejběžnější věrnostní program, jakým společnosti odměňují své zákazníky za 

časté návštěvy. Využitelnost je široká, především se jedná o supermarkety, kavárny nebo 

podobná zařízení. Princip spočívá v tom, že zákazník dostane bod, razítko nebo 

samolepku za svůj nákup do své věrnostní karty. Po nasbírání určitého počtu bodů čeká 

klienta odměna, většinou produkt zdarma, např. každá desátá káva zdarma. Jedná se o 

nejjednodušší odměnu a náklady na ni jsou minimální [11]. 

Tato metoda je nejběžnější zejména u konkurenčních kamenných kaváren. 

 Víceúrovňové slevy a odměny 

Tato varianta je pro zákazníka hodnotnější než jedna káva z deseti zdarma. Zákazníkovi 

je po předložení věrnostní karty nabídnuto několik produktů, které jsou zlevněné, ale pro 

zákazníka, který není věrnostním členem, jsou nabízeny za plnou cenu. Zde se těžko hledá 

společnost v kávovém průmyslu, které metodu využívá. Ideálním příkladem jsou však 

společnosti supermarketů, drogerií a obchody s nábytkem, jmenovitě společnost Ikea se 

svým programem Ikea Family [11;21]. 

 Klubové členství 

Člen programu si díky peněžnímu poplatku zajistí klubovou kartu, kterou následně 

využívá. Čím je poplatek dražší, tím větší výhody může využívat. Takto vytvořené 

věrnostní programy jsou čím dál více populární. Zákazník se může oproti ostatním cítit 

výjimečněji. Zpravidla jsou zde i stupně věrnosti např. bronzový, stříbrný, zlatý řád 

věrnosti [21]. 

Věrnostní programy přímých konkurentů 

Konkurentem společnosti Kofi-Kofi servis s.r.o. jsou společnosti, které se zabývají 

prodejem kávy „to go“, zde jsou představeny věrnostní programy hlavních konkurentů.  

 Starbucks 

Členové věrnostního programu amerického kávového gigantu Starbucks při svých 

nákupech sbírají hvězdy při každé platbě. Za každých 12 utracených korun českých 
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zákazník získává jednu hvězdu na svoji věrnostní kartu. Po nasbírání 100 hvězd má 

zákazník nárok na nápoj zdarma. Stejný model funguje ve společnosti i v zahraničních 

pobočkách [19]. Zde se jedná o trochu složitější model jednoduchého bodového systému 

věrnostního programu. 

 Costa coffee 

U této společnosti je již věrnostní program o poznání zajímavější. Při vstupu do 

věrnostního programu získá zákazník 10% slevu na každý nákup, ne formou peněžní, ale 

ve formě tzv. „coffee korun“, které se nahrávají na zákaznickou kartu. Za nasbírané 

v překladu kávové koruny pak zákazník může nakupovat libovolně dle nabídky 

společnosti. Dále věrnostní program nabízí ochutnávky zdarma a speciální nabídky [20]. 

Jelikož se u těchto společností jedná o franšízy, platí u těchto dvou konkurentů stejný 

věrnostní program i v zahraničí.  

 Kamenné kavárny/okýnka pekáren atd. 

Dá se říci, že nejpočetnější konkurenční skupinou jsou společnosti, které nejsou přímo 

zaměřené na prodej kávy do ruky, ale jsou schopné je zákazníkům poskytnout. Jedná se 

o kavárny, pekárny dokonce i některé trafiky. Dá se očekávat, že takovéto společnosti 

nebudou mít propracovaný systém věrnostního programu, ale využijí jednoduchý bodový 

systém, tudíž například každou desátou kávu zdarma.  

Srovnání se zahraničím 

Převážná většina věrnostních programů používané v České republice pochází ze zahraničí 

především ze západu. Společnosti v zahraničí využívají převážně typy věrnostních 

programů uvedené výše a jejich kombinace. Stav současných věrnostních programů 

zahraničí je srovnatelný jako stav věrnostních programů v České republice, z důvodu 

působení stejných firem ve více zemí, kde používají jeden typ věrnostních programů pro 

všechny země. 

Věrnostní program společnosti Kofi-Kofi 

Společnost Kofi-Kofi je svým způsobem prodejem kávy v České republice unikátní, 

nejedná se o kamennou kavárnu, ale o pojízdný stánek. Pro své zákazníky by chtěla i 
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unikátní věrnostní program. Společnost při jejím zrodu nějakou dobu využívala 

jednoduchou bodovou metodu, ve formě každé desáté kávy zdarma. V současné době 

plánuje nový věrnostní program, který je předmětem této diplomové práce. Jednalo by se 

o slevový typ věrnostního programu, zákazník by po zakoupení karty získal slevu 15 % 

na celý nákup. Věrnostní program by byl zpoplatněný částkou 100 Kč. Společnost by se 

chtěla vyhnout sběračům karet a chtěla by věrnostní program opravdu pro stálé 

zákazníky, kterým se nákup tohoto věrnostní programu vyplatí. Vyvaruje se tedy 

nákladům na výrobu věrnostních karet pro zákazníky, který se do programu zaregistrují, 

jen díky tomu že je registrace nic nestojí.  

Co se týče řízení rizik projektů ve společnosti Kofi-Kofi servis s.r.o. je skutečnost taková, 

že společnost nevyužívá žádnou metodu pro řízení rizik svých projektů. Proto u projektu 

„Věrnostní program společnosti Kofi-Kofi servis s.r.o.“ využiju metodu RIPRAN, která 

je vhodná pro analýzu projektových rizik a umožňuje jak číselné, tak verbální kvantifikaci 

rizik projektu.  
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2. FORMULACE PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Hlavním cílem diplomové práce je zpracování a navržení procesu řízení rizik projektu 

„Věrnostní program společnosti Kofi-Kofi servis s.r.o.“, kterým společnost odstraňuje 

jednu ze svých slabých stránek právě díky příležitosti vytvoření věrnostního programu.  

Pro dosažení hlavního cíle byly definovány následující dílčí cíle: 

• Vypracování strategické analýzy, která popisuje současný stav vnitřního a vnějšího 

prostředí společnosti. Celá strategická analýza je shrnuta pomocí SWOT analýzy. 

• Představení projektu a návrh projektu pomocí softwaru MS Project 

• Identifikace rizik projektu, kvantifikace těchto rizik a následné navržení jejich 

opatření, které minimalizují pravděpodobnost výskytu rizika nebo sníží jeho dopad. 
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3. POUŽITÉ METODY 

V této kapitole jsou teoreticky popsány všechny metody, které jsou využity v této 

diplomové práci. Tradiční metody analýzy rizik se zaměřují na otázku – Co by se mohlo 

stát?  V roce 1999 byl představen nový přístup k řešení problematiky identifikace hrozeb. 

Rozdílem je v otázce, kterou si odborníci kladou pro zjištění hrozby – Kdybych chtěl 

vytvořit tuto specifickou chybu nebo selhání, jak bych to provedl? Tato technika tedy 

vychází z procesu vymýšlení chybových událostí, scénářů. Umožňuje hledání příčin a 

vysvětlení negativních jevů, které již v minulosti nastaly [1]. 

3.1. Metoda RIPRAN 

U projektů může být za riziko označena jakákoliv událost spojená s projektem, která 

může vychýlit projekt od dosáhnutí požadovaného cíle. Pro odstranění nebo zmírnění 

těchto rizik byla vybrána metoda RIPRAN (Risk Project Analysis). Jedná se o metodu 

pro analýzu rizik a jejím autorem je doc. B. Lacko. Proces analýzy rizik se podle metody 

RIPRAN rozděluje do těchto fází: 

1. Příprava analýzy rizika, 

2. Identifikace rizika,  

3. Kvantifikace rizika, 

4. Odezva na riziko, 

5. Celkové zhodnocení rizikovosti [3]. 

Nejprve se provádí identifikace rizik pomocí sestavením seznamu, kde jsou slovně 

popsána veškerá rizika, která mohou ovlivnit projekt. V seznamu je uvedeno riziko a dále 

jeho scénář, co se stane, když riziko nastane. Druhý krok je zaměřený na kvantifikaci 

rizika. Zde se určí pravděpodobnost výskytu daného rizika a jeho dopad na projekt. 

Hodnota rizika se poté vypočte jako pravděpodobnost krát hodnota dopadu. Kvantifikace 

rizika dle metody RIPRAN může být číselná nebo verbální. Při číselné kvantifikaci se 

využívá zpravidla finanční vyčíslení a u verbální pak slovní ohodnocení. V tabulkách níže 

je znázorněno verbální ohodnocení rizika [3]. 
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Tabulka 1: Kvantifikace rizik v metodě RIPRAN [3] 

Vysoká pravděpodobnost – VP nad 66 % 

Střední pravděpodobnost – SP 33-66 % 

Nízká pravděpodobnost – NP pod 33 % 

Dopady rizika lze popsat verbálně: velký nepříznivý dopad (VD), střední nepříznivý 

dopad (SD), malý nepříznivý dopad (MD) viz tabulka níže. 

Tabulka 2: Škoda (dopad) rizika [3] 

MD Malý dopad Dopady vyžadují určité zásahy do plánu 
projektu. Škoda do 0,5 % z celkové hodnoty 

projektu 

SD Střední dopad Dopady, které ohrožují termín dokončení, 
náklady, zdroje, uskutečnění dílčích činností, 
vyžaduje mimořádné zásahy. Škoda přes 0,5 

% do 20 % z celkové hodnoty projektu. 

VD Velký dopad Dopady, které ohrožují celý projekt, ohrožení 
finálního termínu projektu a způsobují 

překročení rozpočtu. Škoda dosahuje hodnoty 
nad 20 % z celkové hodnoty projektu. 

Výsledná hodnota rizika je poté nazvána následovně – velká hodnota rizika (VHR), 

střední hodnota rizika (SHR) a nízká hodnota rizika (MHR) viz tabulka níže. 

Tabulka 3: Výsledná hodnota rizika [3] 

 MP malá 
pravděpodobnost 

SP velká 
pravděpodobnost 

VP velká 
pravděpodobnost 

MD malý dopad MHR MHR SHR 
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SD střední 
dopad 

MHR SHR VHR 

VD velký dopad SHR VHR VHR 

MHR – malá hodnota rizika, SHR – střední hodnota rizika, VHR – vysoká hodnota 
rizika 

3.2. Strategická situační analýza 

Tato analýza se provádí před zásadnější změnou ve společnosti, především v podobě 

nového produktu nebo projektu. Účelem strategické situační analýzy je posouzení 

současného stavu společnosti, která rozebírá vlily z jejího vnějšího a vnitřního okolí a S, 

pozici v oborovém okolí. Mezi strategické situační analýzy patří: analýza 7S, SLEPTE, 

Porterova analýza 5 sil, SWOT analýza. [16]. 

3.3. Analýza 7S 

Model analýzy 7S identifikuje klíčové faktory pro úspěšné vnitřní prostředí společnosti, 

které jako první definoval McKinsey. Název 7S vychází ze zkratek anglických slov, které 

reprezentují jednotlivé faktory. Jinými slovy se jedná o zdroje, schopnosti, silné a slabé 

stránky společnosti. Faktory v modelu 7S jsou na sobě závislé a vzájemně propojené.   

 

Obrázek 1: Model 7S [12] 
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 Strategie 

Společnost určuje svoji strategii na základě vizí a poslání, ale také na představách majitelů. 

Strategie mohou mít několik odlišných cílů, například na snižování nákladů nebo diferenciaci 

produktů či služeb. Rozlišujeme strategie na těchto úrovních: firemní, obchodní a operativní 

[16].  

 Organizační struktura 

Organizační struktura představuje uspořádaní vztahů ve společnosti, určuje vztahy 

nadřízenosti a podřízenosti, sjednocuje podobné činnosti do oddělení, definuje pravomoci 

a odpovědnosti pro každého zaměstnance. Základními organizačními strukturami jsou 

liniová, funkcionální, divizionální, liniově štábní a maticová. V praxi se většinou 

používají jejich kombinace. V každé společnosti existuje i neformální organizační 

struktura, která je definována osobními vztahy mezi pracovníky [16]. 

 Systémy 

Tímto faktorem se rozumí veškeré informační, komunikační a kontrolní systémy, které 

společnost využívá pro zpracovávání informací a řízení [16]. 

 Styl řízení 

Jedná se o styl řízení pracovníků, jeho varianty jsou autoritativní, demokratický a laissez-

faire. Existují i další styly buď podle způsobů jednání vedoucího pracovníka nebo podle 

orientace na úkoly nebo vztahy [16]. 

 Spolupracovníci 

Tento faktor představují lidé, jakožto nedůležitější zdroj společnosti, který zvyšuje 

výkonost.  Manažer firmy by měl ovládat umění vhodného jednání se zaměstnanci, a to 

nejen v přímé komunikaci, ale také v motivování zaměstnanců na aktivní spoluúčasti na 

životě podniku [16]. 
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 Schopnosti 

Schopnostmi se rozumí kvalifikace, dovednosti a zkušenosti jednotlivých pracovníků 

společnosti, které je vhodné pravidelně doplňovat formou školení. V každé společnosti 

by měl existovat přirozený tlak na rozvoj technické a výrobní kvalifikace a na zvýšení 

ekonomické a informační gramotnosti celé firmy [16]. 

 Sdílené hodnoty 

Sdílené hodnoty představují vnitřní atmosféru firmy, její neformální pravidla chování                

tzv. firemní kulturu [16]. 

3.4. SLEPTE/PESTE analýza 

Tato metoda strategické situační analýzy zkoumá vnější prostředí společnosti a faktory, 

které ji ovlivňují.  Díky této metodě analyzujeme faktory z makroprostředí, které 

v budoucnu mohou znamenat příležitosti nebo hrozby. Mezi hlavní vnější faktory patří: 

 Sociální – v této kategorii se zkoumají demografické vlivy v oblasti, ve kterém 

společnosti podniká. Zabývá se zkoumáním zákazníků z hlediska jejich potřeb 

v daném věku, v dané sociální skupině, pohlaví a dalších kritérií. Mezi hlavní 

demografické faktory patří: velikost populace, věkové složení, náboženské 

složení, rasové složení, úroveň vzdělanosti, zaměstnanost a další. 

 Politické, legislativní – tyto faktory jsou tvořeny politickými a legislativními 

opatřeními ve formě právních předpisů. Jmenovitě obchodní zákoník, občanský 

zákoník, živnostenský zákon a veškeré zákony vydané vládou na ochranu 

spotřebitelů. Tyto podmínky určují pravidla v podnikatelské sféře a chrání před 

nekalou soutěží. 

 Ekonomické – faktory ovlivňující firmu, které plynou z ekonomické situace země, 

ve které firma podniká. Zde můžeme vyjmenovat přírodní a lidské zdroje daného 

národa, míru inflace, úrokovou míru, kupní sílu a poptávky zákazníků. 

 Technické a technologické faktory – technickou úroveň daného státu a prostředí, 

ve kterém firma působí. Představují také podporu vlády v oblasti výzkumu a 

inovací [16].  
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3.5. Porterův model 5 sil 

Využívá se k analýze oborového prostředí firmy, zvláště k analýze konkurenčních sil.  

Zjistíme konkurenční pozici společnosti v daném odvětví. 

 Hrozba rivality existujících firem  

Pokud se na trhu pohybuje velký počet silných nebo agresivních konkurentů, můžeme 

toto odvětví považovat za neatraktivní. Díky většímu počtu konkurentů dochází 

k zastavení či poklesu tempa růstu prodeje. Důsledkem je pak nevyužití plně výrobní 

kapacity, vysoké fixní náklady a cenové války [8;14]. 

 Hrozba nově vstupujících firem 

Pokud uvažujeme vysoké vstupní i výstupní bariéry uvažujeme i vysoký potenciální zisk. 

Pokud jsou ale oboje bariéry nízké, mohou firmy do segmentu snadno vstupovat a 

vystupovat, ale dochází k nízké rentabilitě. Bariéry vstupu na trh: investiční náročnost, 

výrobková diference, přístup k distribučním kanálům, vládní politika a legislativa, 

opatření stávající konkurence [8;14]. 

 Hrozba substitučních produktů 

Jako substituční produkt můžeme považovat jakýkoliv produkt, který si zákazník pořídí 

místo toho našeho. Například káva – energetický nápoj, zelený čaj [8;14]. 

 Hrozba vyjednávací síly zákazníků 

Segment pro danou společnost je neatraktivní, pokud mají zákazníci vysokou vyjednávací 

sílu. Odběratelé mají vysokou vyjednávací sílu v těchto případech: existuje malý počet 

odběratelů pro daný sortiment-zákazník tak může tlačit cenu směrem dolů, malé množství 

odběratelů kupuje většinu produkovaného výstupu, odběratelé mají nízký zisk, výrobek 

je standardizovaný – není problém přejít k substitutu [8;14]. 
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 Hrozba vyjednávací síly dodavatelů 

Zde je segment pro společnost nevýhodný, pokud dodavatelé mají vysoký vyjednávací 

vliv a určují si vysokou cenu za dodání. Dodavatelé jsou silní, pokud na trhu existuje 

pouze malé množství dodavatelů pro určitý produkt nebo pokud by odběratelé museli bez 

produktů od dodavatelů zastavit produkci [8;14].  

 

Obrázek 2: Model pěti konkurenčních sil [14]. 

3.6. SWOT analýza 

 Jedná se o jednu z nejvíce využívaných metod strategické situační analýzy. SWOT 

analýza je součástí marketingového strategického plánování. Díky ní můžeme definovat 

silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby podniku. Analýza používá informace a data 

získaná z přechozích dílčích analýz z jednotlivých oblastí a hodnocení společnosti. Název 

analýzy vychází z prvotních písmen anglických slov silné stránky (Strenghts), slabé 

stránky (Weaknesses), příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats) [8].  

„Silné stránky se porovnávají s příležitostmi, naopak slabé stránky s hrozbami a 

potenciálním rizikem. Obecně je analýza SWOT považována za velmi významný 

strategický nástroj, který jde nad rámec marketingu. Vypovídá z pohledu řízení vztahů se 

zákazníkem o tom, co funguje (a co ne) a co se mění na rozhraní mezi námi a našimi 

zákazníky.“  [10] 

Jako první krok se doporučuje s analýzou příležitostí a hrozeb, protože pochází z vnějšího 

prostředí společnosti. Následuje analýza slabých a silných stránek, které naopak vychází 

z vnitřního prostředí společnosti. Silné stránky určují to, čím firma vyniká, její výhodu 
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nad konkurencí. Slabé stránky určují, v čem firma zrovna nevyniká nebo lépe řečeno, co 

konkurence dělá lépe. Příležitosti představují pozitivní jevy, které když společnost 

využije mohou zvýšit poptávku a lépe uspokojit zákazníky. Hrozby naopak představují 

negativní jevy, které, pokud nevzniknou nějaká včasná opatření, mohou společnost 

poškodit ve formě snížení poptávky či nespokojenosti zákazníků [8;10]. 

Jak bylo zmíněno při SWOT analýze se analyzují faktory vnitřní (silné a slabé stránky) a 

faktory vnější (příležitosti a hrozby). Jednotlivé faktory se uspořádají do tzv. SWOT 

matice. Výstupem matice jsou 4 typy strategie [8;10]. 

 

Obrázek 3: Možné výsledky SWOT analýzy [9] 

Možné výsledky SWOT analýzy: 

 SO strategie – využíváme silné stránky na popud příležitosti 

 WO strategie – zaměřuje se na odstraňování slabých stránek pomocí příležitostí. 

 ST strategie – pokud je společnost dostatečně konkurenceschopná, můžeme tuto 

strategii využít. 

 WT strategie – obraná strategie, v této strategii je cílem odstranit slabé stránky a 

minimalizovat ohrožení z vnějšího prostředí [9] 
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4. VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ 

V této kapitole diplomové práce bude představena společnost Kofi-Kofi servis s.r.o., 

která bude podrobena strategické situační analýze. Bude podrobena metodám, které jsou 

uvedeny v předchozí kapitole Použité metody a následně vyhodnoceny její silné a slabé 

stránky, hrozby a příležitosti. 

4.1. Základní údaje o firmě 

Společnost Kofi-Kofi servis s.r.o. je brněnská firma, která podniká formou stánkového 

prodeje teplých nápojů do ruky tzv. „to go“ především kávy. Provozuje také prodej kávy 

pomocí internetového prodeje ve formě e-shopu.  Do obchodního rejstříku byla zapsána 

27.11.2008, ale prodej začal až od roku 2011. Působí tedy na trhu sedmým rokem. Sídlo 

společnosti se nachází na adrese Cejl 72, Brno. Společnost již expandovala do dalšího 

města, a to do hlavního města Prahy. Současně také poskytuje franšízu, momentálně 

poskytuje dvě franšízy v Plzni a Znojmě. V Brně provozuje společnost Kofi-Kofi prodej 

na veřejných frekventovaných místech, především na dopravních uzlech městské 

hromadné dopravy. Momentálně působí společnost Kofi-Kofi na jedenácti místech 

v brněnských ulicích, kde nejznámější prodejní stánek se nachází na rohu ulice Česká a 

Joštova [28]. 

 

Obrázek 4: Logo společnosti [28]. 

 

4.2. Analýza vnitřních faktorů 7S 

Následující kapitoly jsou zaměřeny na detailnější analýzu současného stavu společnosti 

Kofi-Kofi servis s.r.o. Rozbor vnitřních faktorů ovlivňující tuto společnost. 
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Strategie 

Posláním společnosti Kofi-Kofi je další expanze do dalších měst a poskytování franšízy. 

Společnost má stanovené cíle, jimiž jsou především otevírání nových poboček a zvýšení 

prodeje produktů pomocí internetového prodeje. Dalším cílem je zvyšování spokojenosti 

zákazníků a vytvoření věrnostního programu. 

Systémy 

Společnost vzhledem ke své velikosti využívá pouze dva informační systémy. Pro přehled 

prodeje na jednotlivých pobočkách využívá společnost pokladní informační systém 

zprostředkovaný společností Storyous. Další informační systém je vytvořený na zakázku, 

tzv. Kofi informační systém pro tvorbu směn, výplatních listin a celkový přehled o 

jednotlivých zaměstnancích. Pro komunikaci mezi pracovníky jsou využívány běžně 

dostupné komunikační kanály, především e-mail, mobilní síť a sociální síť facebook.  

Organizační struktura společnosti 

Společnost je rozdělena na tři pobočky Brno, Praha a franšízy. Na konci roku 2017 prošla 

firemní struktura společnosti zásadními změnami. Prováděné úkony se rozdělily do tří 

oddělení technické, provozní, marketing a kvalita. Tyto oddělení fungují nezávisle na 

sobě, ale všechny jsou samozřejmě podřízené řediteli společnosti. Rozhodující slovo ve 

společnosti však mají majitelé společnosti, kteří jsou zároveň jednateli firmy. Majitelé se 

na chodu firmy aktivně podílejí. 

Společnost nemá jasně definovaný projektový tým. Záleží na typu projektu a do jakého 

oddělení se poté hodí. Pro projekt řešený v této diplomové práci je vybráno marketingové 

oddělení. 

Styl řízení 

Ve společnosti je upřednostňován demokratický styl řízení. Nejvýše postavení jsou 

samozřejmě oba jednatelé společnosti a spolu s ředitelem tvoří vedení společnosti. 

Ředitel pak dozoruje veškeré pobočky a oddělení. Zaměstnanci jsou úkolováni 

prostřednictvím svých nadřízených. Jednotlivým oddělením jsou úkoly přiděleny na 

pravidelných měsíčních poradách s vedením. V případě předání důležitých informací a 

pokynům konečným zaměstnancům, baristům a přísluhám, se pořádá celopodniková 
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porada, tyto porady se pořádají cca 3x za rok. Pokud se jedná o jednodušší pokyny či 

méně důležité informace, využívá se k předávání sociální médium facebook, na kterém 

mají zaměstnanci vytvořenou skupinu.  

Spolupracovníci 

Výběr zaměstnanců na prodejní místa provádí provozní oddělení, jak v Brně, tak v Praze. 

Výběr zaměstnanců pro jednotlivá oddělení již provádí ředitel firmy. Zaměstnanci na 

prodejních místech jsou především studenti vysokých škol. Zaměstnanci jsou velmi dobře 

finančně i pravomocně motivováni. 

Schopnosti 

Zaměstnanci na prodejních místech musí mít dobré znalosti přípravy kávy a teoretickou 

znalost nabízeného zboží. Dále potřebují ovládat znalosti pro užívání pokladního 

systému. Jak již bylo zmíněno jedná se především o studenty vysokých škol.  

Sdílené hodnoty 

Zaměstnanci se ztotožňují s posláním firmy. Existující firemní kultura podporuje činnost 

Kofi-Kofi servis s.r.o. Zaměstnanci si vzájemně pomáhají a spolupracují, existuje mezi 

nimi silná důvěra. 

 

4.3. SLEPTE analýza 

Na rozdíl od metody 7S se SLEPTE analýza zabývá makroprostředím podniku. 

Sociální aspekty 

Mezi sociální aspekty řadíme věk, pohlaví, životní styl, sociální skupinu zákazníků a 

mnoho dalších. Nejvýznamnější roli v prodeji kávy hraje věk zákazníka, většina lidí 

začíná pít kávu během studentského věku. Dle českého statistického úřadu má Brno 

376 929 obyvatel z toho 318 658 obyvatel je starší 15 let, kteří jsou potenciálními 

zákazníky společnosti Kofi-Kofi. Lidem mladším 15 let není káva ze zdravotního 

hlediska doporučena, proto je neřadíme k potenciálním zákazníkům. Brno je velice 

bohaté na vysoké školy, kde začátkem univerzitního roku Brno zvyšuje počet obyvatel o 

přijíždějící studenty. Počet studentů brněnských vysokých škol činí více jak 64 tisíc za 
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univerzitní rok 2017/2018. Výhodou společnosti Kofi-Kofi je, že jsou její stánky 

situovány na hlavních dopravních uzlech městské hromadné dopravy, která je vysoce 

využívána studenty vysokých škol. Bohužel společnost není schopna obsloužit 

zákazníky, kteří se dopravují především auty, pokud si k nim zákazník nenajde cestu sám. 

 

Obrázek 5.: Počet studentů jednotlivých vysokých škol [23]. 

Fakt, že se Brně nachází vysoký počet studentů, je pro společnost Kofi-Kofi výhodou 

nejen v nárůstu potenciálních zákazníků, ale také v nárůstu potenciálních zaměstnanců. 

Legislativní aspekty 

Vedení firmy je v souladu se směrnicemi upravující chod podniků zprostředkovávajících 

hostinskou činnost. Dále se zde musí dodržovat hygienické předpisy a předpisy o 

bezpečnosti práce.  

Pro provoz stánkové prodeje musí být splněny tyto požadavky. 

 Oznámení zahájení činnosti potravinářského podniku na hygienické stanici. 

 Požadavek na magistrát města o zařazení do tržního řádu s následným získáním 

souhlasu o zábor prostoru. 

 Splnění zásad HACCP. 

 Mobilní stánek musí být vybaven přívodem tekoucí teplé a studené vody, dřezem 

pro mytí provozního náčiní. 

 Zajištění skladování potravin a jejich chlazení. 

 Pokud se jedná o pojízdné stánky je zapotřebí mít zkolaudované tzv. depo 

(s možnou každodenní sanitací stánku) 
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 Občerstvení je podáváno v jednorázových nevratných obalech vhodných pro styk 

s potravinami. 

 Stánek musí být vybaven hasicím přístrojem. 

 Zaměstnanci musí být vlastníky potravinářského průkazu. 

 Stánek musí projít revizí plynu, jelikož kávovary jsou nahřívány za pomocí 

propan-butanu [25]. 

Příklad jednotlivých právních předpisů: 

 Zákon o živnostenském podnikání 455/91 Sb., 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a 

teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, 

 Vyhláška města Brna č.8/1993 o stánkovém prodeji a službách, která obnáší 

podmínky o povolení stánkového prodeje, jeho umístění a provoz [23;25]. 

 Ekonomické aspekty 

Společnost začátkem tohoto roku zvýšila ceny produktů, jako reakci na růst cen zboží od 

dodavatelů a jako reakci na zvýšení mezd zaměstnanců. Společnost je závislá na útratách 

koncových zákazníků, může se tedy stát, že bude pociťovat možné ekonomické krize, 

v podobě klesání tržeb, z důvodu šetření koncových zákazníků. V dnešní době je naopak 

situace v České republice poměrně stabilní a statisticky tržby společnosti Kofi-Kofi servis 

s.r.o. mají stabilní tendenci i po zdražení. Do ekonomických aspektů určitě patří také plat 

zákazníků, člověk s minimální mzdou bude spíše preferovat automaty na kávu než stánky 

společnosti. Kávu na stáncích si spíše budou kupovat lidé s průměrnou až vyšší mzdou. 

Případné snižování či zvyšování minimálních a průměrných mezd může jak kladně, tak 

negativně ovlivnit společnost. 
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Obrázek 6: Vývoj výše průměrné mzdy [27] 

V roce 2017 dosáhla průměrná mzda 29 504 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 1 

929 Kč (7,0 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,5 %, reálně se mzda 

zvýšila o 4,4 % [27] 

Politické aspekty 

Od 1. prosince 2016 v České republice platí zákon o elektronické evidenci tržeb. 

Společnost Kofi-Kofi spadá svým typem podnikání do stánkového prodeje, kde si 

zákazník zakoupený produkt odnáší s sebou. Tímto by spadal do 3. fáze elektronické 

evidence tržeb.  

„Pokud se však o stravovací službu nejedná (zákazník si odnáší jídlo s sebou, případně 

je jídlo servírováno na táccích a nejsou zajištěny další služby, které by ve svém souhrnu 

splňovaly kritéria pro stravovací službu), pak se jedná o dodání zboží a povinnost 

evidovat tržby vzniká až 1. 3. 2018.“ [24]. 

Kdyby se jednalo o servírování produktů do umyvatelných hrnků a u stánku by bylo 

posezení, spadala by společnost do stravovací služby a nabývala by povinnosti 

elektronické evidence tržeb již od 1. 12. 2016 [24]. 

Náběh 3. fáze elektronické evidence tržeb byl zrušen rozhodnutím Ústavního soudu, 

společnost Kofi-Kofi tedy prozatím do elektronické evidence tržeb nespadá [24]. 
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Technologické aspekty 

Pro stánkový prodej kávy jsou používány stroje k závozu stánků, především na 

kombinovaný lidský pohon a elektrickou energii, používají se elektrokola a 

elektropohony. Nahřívání kávovarů pracuje na plyn a elektrickou energii zajišťuje 

baterie. Jedná se tedy celkem o ekologický provoz bez unikání škodlivých látek do 

ovzduší, jak při závozu stánků, tak při jejich provozech.  Společnost Kofi-Kofi 

momentálně nepodstupujev této oblasti žádnou modernizaci. 

Environmentální aspekty 

Společnost Kofi-Kofi se snaží zbytečně nezatěžovat životní prostředí, stánky jsou na 

místo dopravovány kombinací lidského a elektrického pohonu. Baristé při vaření a 

prodeji kávy třídí tetrapackové obaly, ve kterém je zabaleno kravské a sójové mléko. 

Společnost zatěžuje životní prostředí jednorázovými kelímky, které není možné 

recyklovat. Dle hygienických předpisů musí být při stánkovém prodeji obal prodávané 

kávy jednorázový. Kelímky jsou vyrobeny z papíru, to by samo o sobě nebyl problém, 

ale díky potahu vrstvy polyetylenu, který zaručuje vodotěsnost zevnitř kelímku jsou 

nerecyklovatelné. Společnost již hledá řešení v podobě kelímků recyklovatelných, které 

jsou samozřejmě více nákladné. 

4.4. Porterova analýza pěti sil 

Porterova analýza pěti sil popisuje vnější prostředí společnosti z hlediska konkurence, 

které společnost ovlivňuje.  

Vyjednávací síla odběratelů 

Společnost Kofi-Kofi působí na brněnských ulicích již šestým rokem a jak již bylo 

zmíněno, zaujímá místo především na dopravních uzlech městské hromadné dopravy. 

Pokud si chce zákazník rychle koupit kávu nemá kromě kávových automatů téměř jinou 

možnost. Společnost se těší vysoké oblíbenosti, důkazem toho jsou i stálé tržby po 

zdražení cen nápojů začátkem tohoto roku. Zákazníci jsou tedy málo náchylní na zvýšení 

cen, z tohoto můžeme usoudit, že v Brně je vyjednávací síla zákazníků malá. Co se týče 

pražské pobočky, zde je situace úplně jiná, společnost si zde nestihla vybudovat tak dobré 

jméno jako v Brně i počet provozoven je zde nižší. Zákazníky zde tvoří převážně cizinci, 

kteří preferují nákup kávy u známějších konkurentů, které znají ze zahraničí příkladem 
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mohou být společnosti Starbucks či Costa Coffee. Zde je vyjednávací síla zákazníku 

vysoká. 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Nejvíce nakupované zboží je zboží přímo spojené s prodejem kávy. Jmenovitě se jedná o 

kelímky, víčka, kávu a mléko. Co se týče mléka, společnost Kofi-Kofi objednává mléko 

přímo z Mlékáren Hlinsko, dodávky mléka jsou pravidelné, bez komplikací a jelikož se 

jedná o dovoz přímo z mlékáren je i nejlevnější. Můžeme říci, že dodavatel mléka má 

vysokou vyjednávací sílu, pokud by Mlékárny Hlinsko zdražily, pravděpodobně by 

zdražily i ostatní mezičlánky od kterých by společnost Kofi-Kofi mohla mléko odebírat, 

tudíž přecházet ke konkurenci by nemělo cenu. Stejně na tom je i dodavatel kávy, jelikož 

si společnost Kofi-Kofi nechává pražit vlastní směs kávy, byl by přechod ke konkurenci 

dosti zdlouhavý. Nejmenší vyjednávací sílu má dodavatel obalového zboží, protože 

v tomto odvětví existuje vysoká konkurence. Přechod ke konkurenci by zde vázl pouze 

po dobu potisku kelímků logem Kofi-Kofi.  

Stávající konkurence 

Za stávající konkurenci můžeme považovat každou společnost, která připravuje a prodává 

kávu, především každé kavárny, restaurace, rychlé občerstvení atd. Tyto podniky 

představují nepřímou konkurenci, ale zohlednit ji musíme. Zákazník zde místo kávy 

vyhledává totiž i konzumaci jídla či posezení. Jako přímou konkurenci se považují 

všechny společnosti, které nabízejí kávu do ruky tzv. “to go“. Největší a nejjednodušší 

konkurencí jsou prodejní automaty, které lze umístit téměř kamkoliv a nevyžadují 

nepřetržitou obsluhu. U této konkurence musí zákazník slevit z kvality kávy. Dále se 

může jednat o různé pekárny a kavárny, které jsou schopné distribuovat kávu i do 

kelímků. Hlavními přímými konkurenty jsou však společnosti, které provozují mobilní či 

kamenné prodejny za účelem prodeje kávy “to go“ a svou kvalitou kávy se rovnají kvalitě 

společnosti Kofi-Kofi. Jmenovitě můžeme zmínit kamenné prodejny Tchibo, Starbucks, 

Costa Coffee či mobilní prodejny Basta coffe a Coffee-Bike. 

Stávající konkurenci můžeme z hlediska společnosti Kofi-Kofi rozdělit do několika 

úrovní, v potaz zde bereme pouze brněnský trh. 
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 Do první úrovně řadíme distributory kávy s nižší kvalitou a logicky s tím spojenou 

i nízkou cenu. Především se jedná o již zmíněné prodejní automaty, kde jejich 

výhodou jsou nízké provozní náklady.  

 V druhé úrovni bereme v potaz podniky, jejichž záměrem není hlavně prodej kávy 

“to go“, ale mají tuto možnost v nabídce sortimentu. Zde řadíme podniky jako jsou 

McDonald, KFC a veškeré pekárny nabízející kávu. 

 Do třetí úrovně řadíme všechny společnosti jejichž podnikatelským záměrem je 

prodej kávy “to go“. Tahle úroveň samozřejmě ovlivňuje Kofi-Kofi nejvíce, 

protože do této úrovně také náleží. 

Substituční produkty 

Zákazníci, kteří konzumují kávu kvůli její chuti ji asi nijak zvláště nahrazovat nebudou. 

Většina zákazníků ale konzumuje kávu spíše pro její účinky, hlavně kvůli povzbuzující 

látce kofein. Účinky kávy může zákazník nahradit několika produkty: 

 energetické nápoje, 

 zelený čaj, 

 kofeinové tablety 

 energetické tyčinky a další. 

Prakticky cokoliv, co není káva a obsahuje povzbudivé látky, se dá považovat za 

substituční produkt. 

Bariéry pro vstup na trh 

Jako bariéry pro vstup na trh můžeme považovat především počáteční kapitál. Dalším 

kritériem je vyřízení živnostenského listu. Pokud má zakladatel praxi či vzdělání 

v gastronomii, bude mu vyřízen živnostenský list bez větších komplikací. Pokud však 

praxe chybí je nutností si sehnat odpovědného zástupce jako garanta. Pokud se jedná o 

stánkový prodej, je potřeba vyřídit povolení o zábranu území na magistrátu města. Další 

legislativní bariéry jsou zmíněny v analýze SLEPTE v bodě legislativní aspekty. 
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4.5. SWOT analýza 

Na základě provedených analýz bude následovat vypracování SWOT analýzy, kde budou 

určeny silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby společnosti Kofi-Kofi. 

Silné stránky 

Mezi silné stránky společnosti Kofi-Kofi patří dobrá lokální známost a oblíbenost 

především na brněnských provozovnách. Vysoká známost společnosti je zaručená 

jedenácti prodejnami situovaných na vysoce frekventovaných místech. Vysokou 

oblíbenost zaručuje profesionální přístup zaměstnanců a celkovou týmovou sehranost 

zaměstnanců. Další silnou stránkou je poskytování kvalitní kávy za přijatelnou cenu 

v krátkém časovém intervalu. Zúčastnění se mimořádných akcí díky mobilitě prodejních 

stánků, např. Majáles, trhy atd. 

Slabé stránky 

Jako jednu z největších slabých stránek společnosti můžeme jmenovat absenci 

věrnostního programu či benefitu pro věrné zákazníky. Díky mobilitě prodejních stánků 

se vyskytuje častá poruchovost, která poté negativně ovlivňuje prodeje a zvedá náklady 

společnosti. Další nevýhodou společnosti je absence informačního systému pro skladové 

hospodářství, stav zboží je tak nepřehledný a dochází k občasným nedostatkům zboží.  

Příležitosti 

Za potenciální příležitosti můžeme považovat expanzi společnosti do dalších měst za 

pomocí zřízení nové pobočky či poskytování franšízy. Další příležitostí je vytvoření 

věrnostního programu a zvýšení věrnosti zákazníků. 

Hrozby 

Za největší hrozby se dá považovat vypovědění povolení o zábraně veřejného prostoru 

magistrátem města, růst a příchod nové konkurence. Jako hrozbu můžeme považovat i 

napodobování vzhledu stánku Kofi-Kofi a parazitováni na dobrém jméně. Společnost již 

zaznamenala několik pokusů o podrobné odhalení funkčnosti stánků a pořízení 

fotodokumentací jejími zaměstnanci, za účelem kopírování stánku či další distribuce 

informací.  
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Za hrozbu můžeme považovat i dlouhodobé špatné počasí (déšť, příliš nízké teploty), u 

společnosti Kofi-Kofi se jedná o venkovní prodej, tržby závisí na kvalitě počasí. Pokud 

panuje vytrvalý déšť, stánky nevyjíždějí nebo odjíždí do depa, pokud začne pršet během 

dne. To samé platí i při mrazech. 

Tabulka 4: SWOT matice  

Silné stránky Slabé stránky 

 Lokální známost 

 Vysoká oblíbenost  

 Vysoká oblíbenost zákazníků 

 Poloha prodejen 

 Profesionální přístup zaměstnanců 

 Týmová spolupráce zaměstnanců 

 Mobilita stánků 

 

 Absence věrnostního programu 

 Častá poruchovost stánků 

 Absence informačního systému 

pro skladové hospodářství 

Příležitosti  Hrozby 

 Expanze společnosti do dalších 

měst 

 Poskytování franšízy 

 Vytvoření věrnostního programu 

 Akce s vysokým počtem 

návštěvníků 

 Legislativní problémy (magistrát, 

povolení o zábraně veřejného 

prostoru) 

 Růst konkurence 

 Nová konkurence 

 Únik informací o konstrukci 

stánků 

 Dlouhodobě špatné počasí 

Z analýzy současného stavu vyplynulo, že společnost Kofi–Kofi servis s.r.o. by měla 

zvolit strategii WO, tedy odstranění slabé stránky za využití příležitosti. 
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4.6. Představení projektu 

V této kapitole diplomové práce bude popsán konkrétní projekt, budou na něj uplatněny 

metodiky projektového managementu a následně zpracována analýza rizik projektu. 

Závěrem budou vlastní návrhy řešení a přínos vlastních návrhů. 

Projekt „Věrnostní program Kofi-Kofi“ 

Tento projekt bude realizován v druhé polovině roku 2019 a je prozatím určený pro 

brněnské pobočky. Jeho realizace je reakcí na celkovou absenci jakýkoliv benefitů pro 

věrné zákazníky. Společnost Kofi-Kofi má na svém profilu sociální sítě facebook více 

jak 9 000 fanoušků, kde dotazy na jakýkoliv věrnostní program, jsou častým tématem 

diskuze.  

Podoba věrnostního programu bude provedena v podobě zákaznické věrnostní karty, díky 

se zákazník po zaregistrování do věrnostního programu, bude moci domáhat určitých 

benefitů. 

Zákazník bude po předložení věrnostní karty Kofi-Kofi moci uplatňovat nárok slevy 15 

% na nákup kávových výrobků. Počet kávových či nekávových nápojů na jeden nákup 

bude omezen. Karta bude platná po dobu jednoho roku a stát zákazníka 100 Kč, jako 

členský poplatek, po uplynutí doby bude nutné, pokud bude chtít členství nadále využívat, 

svoje členství obnovit a znovu zaplatit částku 100 Kč.   

Karta bude zpravidla výhodná pro časté zákazníky, proto pořizovací cena 100 Kč, 

abychom vyloučili pořizování karty i zákazníky, kteří si u Kofi-Kofi koupí kávu jen 

občas. Poskytování karty nestálým zákazníkům by pro společnost nemělo velký smysl 

z důvodu výroby a udržování karty. Pokud by byla věrnostní karta bezplatná, chtěl by ji 

víceméně každý bez ohledu na to, jak často u Kofi-Kofi nakupuje. Společnost by poté 

musela vynaložit náklady na výrobu karet bez jistoty návratu nákladů.  

Věrnostní program bude fungovat na principu načtení čárového kódu dané karty. Po 

načtení se v pokladním informačním systému odečte daná sleva od částky k zaplacení. 

Společnosti již má na všech pobočkách k dispozici tablety a tiskárny s informačním 

pokladním systémem, co ji však schází jsou skenery čárových kódů, nejlépe bezdrátové, 

které bude muset pořídit. 
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Realizace projektu je přidělena marketingovému oddělení, z oddělení se určí 

nejzkušenejší pracovník, který bude zvolen projektovým manažerem. Volbu 

projektového manažera zvolí vedení společnosti. Jak již bylo zmíněno projekt bude mít 

na starost marketingové oddělení z pohledu interních pracovníků firmy. Jako externí 

pracovníky projektu zde můžeme zahrnout IT specialisty ze společnosti Storyous, kteří 

společnosti Kofi-Kofi spravují informační pokladní systém. Systém se budu muset 

upravit tak, aby se do něj dal implementovat plánovaný věrnostní program.  

Cíle projektu 

Hlavním cílem projektu je využít věrnostní program k posílení vztahu mezi zákazníky a 

společností.  Další cíle: 

 Získání konkurenční výhody, 

 Motivace zákazníků k dalším nákupům, 

 Zvýšení tržeb, 

 Přilákání nových zákazníků. 

 Sběr dat o zákaznících. 

 

Obrázek 7: Vzhled věrnostní karty 
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Rozpočet projektu 

Hlavními náklady tohoto projektu jsou nákup a potisk věrnostních karet, nákup skenerů 

čárových kódů, úprava pokladního informačního systému a samozřejmě mzdy 

jednotlivých pracovníků projektu.  

Tabulka 5: Rozpočet projektu  

 

Předběžné náklady projektu činní 350 000 Kč s tím, že s každým zaregistrovaným 

zákazníkem a vydanou kartou společnost získává zpět 100 Kč, jako členský poplatek od 

zákazníků.       

Microsoft Project 

Pro zpracování projektu byl vybrán program Microsoft Project, který slouží k řízení 

projektů. Zaprvé je zapotřebí udělat základní nastavení parametrů v programu. 

V kalendáři projektu byla nastavena pracovní doba s polední přestávkou, byly 

zohledněny státní svátky v období realizace projektu a v neposlední řadě bylo nastaveno 

datum počátku projektu. Následuje zapsání jednotlivých činností včetně jejich vazeb, 

předchůdců, datum zahájení a doby trvání. Následně se k činnostem přiřadí zdroje 

v těchto možnostech: nákladové, lidské nebo materiální. Každý úkol může obsahovat i 

určitá omezení. Po tomto nastavení Microsoft Project vytvoří plán činností, které na sebe 

navazují od data jeho zahájení. 
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Obrázek 8: Kalendář MS Project  

Pracovní doba projektu je MS Project nastavena od 8:00 do 16:30 s půlhodinovou pauzou 

na oběd ve všední dny. O víkendech a svátcích se na projektu nepracuje. V kalendáři 

projektu jsou zohledněny i státní svátky, které vychází na dny mimo víkend. 
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Logický rámec 

Logický rámec slouží pro identifikaci cíle projektu, jeho výstupů a klíčových činností. 

Tabulka 6: Logický rámec projektu
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WBS 

Projekt „věrnostní program Kofi-Kofi“ byl rozdělen do čtyř částí na předprojektovou fázi, 

přípravu návrhu designu věrnostní karty a úpravy informačního systému, fáze realizace 

projektu a marketing a distribuce věrnostních karet. Každé fázi jsou následně přiřazeny 

činnosti, které do ní spadají. WBS tak umožnuje uspořádané zobrazení všech činností 

projektu, viz tabulka níže.  

Tabulka 7: WBS projektu 
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Časová analýza projektu 

Projekt je rozdělený na čtyři skupiny, které jsou dále rozděleny na jednotlivé činnosti, 

stanovuje se jim odhad jejich trvání. Projekt věrnostní program Kofi-Kofi je rozdělený 

na předprojektovou část, která obsahuje jmenování manažera projektu, sestavení 

projektového týmu a vytvoření návrhu projektu a následné schválení vedením. Další 

skupinou činností je návrh věrnostní karty a sepsání požadavků na úpravu pokladního 

informačního systému. Následuje realizace projektu a propagace odzkoušeného 

věrnostního programu. Časový harmonogram v programu MS Project viz níže.  

 

Obrázek 9: Posloupnost činností projektu 
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V tabulce můžeme vidět jednotlivé činnosti jejich dobu trvání, termín zahájení a 

předcházející činnosti. Začátek projektu je stanoven na 1.2.2019 a očekávaný konec 

projektu a spuštění věrnostního programu na 1.7.2019.  

Červeně zvýrazněné činnosti reprezentují kritickou cestu, tu tvoří činnosti s nulovou 

časovou rezervou. Pokud má činnost nulovou časovou rezervu je pro projekt kritická, 

v případě zpoždění jakékoliv kritické činnosti zapříčiní zpoždění celého projektu a 

ohrožení časového harmonogramu. V případě tohoto projektu se jedná o všechny činnosti 

předprojektové fáze, dále výběr designu věrnostní karty, v části realizace projektu se 

kritické činnosti týkají především úpravy pokladního informačního systému, školení 

zaměstnanců a otestování věrnostního programu. 

Ganttův diagram 

Ganttův diagram zajišťuje přehledný graf a znázorňuje posloupnost jednotlivých činností 

v čase. Dále jsou zde vyznačeny již zmíněné kritické činnosti, vyznačené opět červenou 

barvou. U daných časových intervalů můžeme vidět i zdrojovou část projektu a 

pracovníky, kteří se na dané činnosti podílejí. 

 

Obrázek 10: První část Gantova diagramu 
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Obrázek 11: Druhá část Gantova diagramu 

Plán zdrojů projektu  

K realizaci projektu se budou využívat materiálové a lidské zdroje, které zabezpečí 

realizaci činností projektu. Ke každé činnosti je přiřazen jednotlivý zdroj. Pokud nebudou 

mít činnosti dostatečné zdroje nemůže mít projekt kladný výsledek.  

Materiálové zdroje  

Do materiálových zdrojů můžeme zahrnout zejména nové skenery čárových kódů a 

plastové věrnostní karty, na kterých závisí princip provozu věrnostního programu a 

musejí být společností nakoupeny. V rozpočtu je na pořízení těchto zdrojů vymezeno 

60 000 Kč. 

Lidské zdroje 

Nejdůležitějšími zdroji projektu jsou lidé, kteří budou projekt realizovat. Do realizace 

projektu je zapojeno vedení, manažer projektu, projektový tým, který se i s manažerem 

projektu skládá ze čtyř členů a pracovník provozního oddělení, co se týče pracovníků ze 

společnosti Kofi-Kofi. Dalšími lidskými zdroji jsou IT specialista, který realizuje úpravu 

pokladního informačního systému a grafik, který navrhuje podobu věrnostní karty.  
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Obrázek 12: Seznam pracovníků dle MS Project 

Vyrovnání přetížených lidských zdrojů 

Může nastat situace, kdy dojde k prodloužení doby průběhu jednotlivých činností z 

důvodu nedostatku zdrojů, variantou, jak tento problém vyřešit, je navýšení zdrojů. Toto 

řešení není úplně ideální, protože se zvednou náklady projektu, můžeme tedy upravit 

vytížení jednotlivých pracovníků stejného počtu tak, aby k prodlužování jednotlivých 

činností nedocházelo.  

Optimalizovat lidské zdroje za pomocí programu Microsoft Project můžeme tak, že 

oddálíme termíny realizace činností, které mají časové rezervy a přerozdělíme volné a 

přetížené zdroje. Nejlepší způsob, který by mohl vyřešit situací prodlužování činností je 

přeplánování vytížených procesů na termíny, na kterých jsou volně dostupní pracovníci. 

A také nahradit vytíženého pracovníka tím, který není momentálně vytížen na 100 %. 

Nejvíce zatíženými pracovníky je manažer projektu, který se částečně podílí na spoustě 

úkolů, ať už zpracování nebo jejich kontrola, a pracovník provozního oddělení 1. Pomocí 

programu Microsoft Project budou optimalizovány zdroje, tak aby pracovníci nebyli 

přetíženi. Manažer projektu může delegovat část úkolů na ostatní pracovníky. Po 

přerozdělení úkolů bylo přetížení u kritických činností optimalizováno 
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4.7. Analýza rizik projektu 

Tato část diplomové práce je zaměřena na analýzu rizik metodou RIPRAN. Analýza je 

prováděna před realizací daného projektu za účelem nalezení nejvýznamnějších rizik, 

která by mohla negativně ovlivnit průběh projektu nebo zamezit jeho uskutečnění. Jako 

metodu pro ošetření rizik byla zvolena metoda RIPRAN (Risk Project Analysis). 

Prvním krokem metody je identifikace rizik, která mohou nastat v průběhu projektu, další 

tabulka zahrnuje identifikaci rizika a jejich scénáře.  

Identifikace rizik pomocí metody RIPRAN fáze: Předprojektová fáze 

Tabulka 8: Identifikace rizik pomocí metody RIPRAN fáze: Předprojektová fáze 

Číslo rizika Hrozba Scénář 

1.1 Nesprávné naplánování časového 
harmonogramu 

Prodloužení projektu, Velká časová 
rezerva 

1.2 Špatné nastavení pravomocí a 
odpovědnosti jednotlivých 

pracovníků 

Neuskutečnění některých činností, 
překrývání kompetencí 

1.3 Špatné zvolení členů projektového 
týmu 

Někteří členové nemají dostatečné 
znalosti či zkušenosti 

1.4 Neochota potřebného zaměstnance 
spolupracovat na projektu  

Odložení začátku projektu, Ovlivnění 
členů projektového týmu 

 1.5 Chybná dokumentace projektu 
(definice cíle a kalkulace rozpočtu) 

Přesáhnutí rozpočtu, Nedokončení 
projektu 

1.6. Neschválení projektu vedením Zamítnutí projektu, Požadavek na 

přepracování, Oddálení projektu 

1.7 Více pracovníků/oddělení pracuje 
na jednom úkolu 

Špatné rozdělení úkolů, Nedokončení 
některých z úkolů 
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1.8 Špatná komunikace mezi členy 
týmu 

Vznik nesrovnalostí a chyb v projektu, 
Spory mezi členy týmu 

Identifikace rizik metodou RIPRAN fáze: Příprava designu věrnostních karet a 

úprava IS 

Tabulka 9: Identifikace rizik metodou RIPRAN fáze: Příprava designu věrnostních karet a úprava IS 

2.1. Neposkytnutí dostatečného popisu 
představ pro vytvoření návrhu 

Předělání návrhů, opoždění projektu 

2.2 Grafik nedodá návrhy v termínu Zpoždění projektu 

2.3  Neúplné či chybné sepsání 
požadavků pro IS 

Nedokonalost IS, Přepracování IS, 
Zvýšení nákladů, Zpoždění projektu 

Identifikace rizik metodou RIPRAN fáze: Realizace projektu 

Tabulka 10: Identifikace rizik metodou RIPRAN fáze: Realizace projektu 

3.1. Pozdní zadání tisku karet Zpoždění projektu 

3.2 Chyba při tisku (karty se natisknou 
špatně, pošle se jiný návrh) 

Zpoždění projektu, Finanční náklady, 
Opětovné tisknutí 

3.3 Požadované skenery nebudou 
k dispozici u distributora 

Zpoždění projektu, Výběr jiných 
skenerů, Dlouhá čekací lhůta 

3.4 Upravený IS nebude odpovídat 
požadavkům 

Zpoždění projektu, Časové náklady 
kvůli řešení problému s IT společností 

3.5 IS bude nebude dodán v termínu Zpoždění projektu, Narušení dobrých 
vztahů s IT společností 

3.6 Neshody mezi členy projektového 

týmu 

Zpoždění projektu, nevhodné pracovní 

prostředí 
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3.7 Zatížení některých členů 
projektového týmu 

Člen nezvládá své úkoly, Stres – 
zdravotní problémy 

3.8 Nesynchronnost skenerů s 
pokladnami 

Zpoždění projektu, Nákup jiných 
pokladen či skenerů, Zvýšení nákladů, 

Ohrožení proveditelnosti projektu 

3.9 Nesynchronnost skenerů s IS Zpoždění projektu, Přepracování IS a 
povolání IT technika, Zvýšení nákladů 

3.10 Zaměstnanci se dostatečně 
neproškolí 

Problémy s testem věrnostního 
programu, Opětovné školení, Zvýšení 

nákladů 

Identifikace rizik metodou RIPRAN fáze: Marketing a distribuce 

Tabulka 11: Identifikace rizik metodou RIPRAN fáze: Marketing a distribuce 

4.1 Špatné zvolení marketingových 
metod a distribučních kanálů 

Neinformovanost zákazníků, Nízké 
výnosy z projektu 

4.2 Nezájem zákazníků o věrnostní 
program 

Nízké výnosy z projektu, Nenávratnost 
vloženého kapitálu do projektu 

4.3 Špatně proškolení zaměstnanci 
ohledně registrací zákazníků 

Nespokojení zákazníci, Úbytek 
potenciálních zákazníků 

V dalším kroku metody RIPRAN jsou slovně kvantifikována identifikovaná rizika, je 

určena jejich pravděpodobnost výskytu a dopad, který mohou mít na projekt. Z těchto 

kritérií je pak určena celková hodnota rizika. 
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Kvantifikace rizik pomocí metody RIPRAN: Předprojektová fáze 

Tabulka 12: Kvantifikace rizik pomocí metody RIPRAN: Předprojektová fáze 

Číslo 
rizika 

Hrozba Scénář Pravdě-
podobnost 

Dopad Hodnota 
rizika 

1.1 Nesprávné 
naplánování 

časového 
harmonogramu 

Prodloužení 
projektu, Velká 
časová rezerva 

 

VP 

 

VD 

 

VHR 

1.2 Špatné nastavení 
pravomocí a 
odpovědnosti 
jednotlivých 
pracovníků 

Neuskutečnění 
některých činností, 

překrývání 
kompetencí 

 

SP 

 

VD 

 

VHR 

1.3 Špatné zvolení 
členů projektového 

týmu 

Někteří členové 
nemají dostatečné 

znalosti či 
zkušenosti 

 

MP 

 

 

SD 

 

MHR 

1.4 Neochota 
potřebného 

zaměstnance 
spolupracovat na 

projektu  

Odložení začátku 
projektu, Ovlivnění 
členů projektového 

týmu 

 

MP 

 

MD 

 

MHR 

 1.5 Chybná 
dokumentace 

projektu (definice 
cíle a kalkulace 

rozpočtu) 

Přesáhnutí 
rozpočtu, 

Nedokončení 
projektu 

 

SP 

 

VD 

 

VHR 

1.6. Neschválení 
projektu vedením 

Zamítnutí projektu, 
Požadavek na 
přepracování, 

Oddálení projektu 

 

MP 

 

VD 

 

SHR 
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1.7 Více pracovníků 
pracuje na jednom 

úkolu 

Špatné rozdělení 
úkolů, Nedokončení 
některých z úkolů 

 

SP 

 

SD 

 

SHR 

1.8 Špatná komunikace 
mezi členy týmu 

Vznik nesrovnalostí 
a chyb v projektu, 
Spory mezi členy 

týmu 

 

SP 

 

SD 

 

SHR 

Kvantifikace rizik metodou RIPRAN fáze: Příprava designu věrnostních karet a 

úprava IS 

Tabulka 13: Kvantifikace rizik metodou RIPRAN fáze: Příprava designu věrnostních karet a úprava IS 

2.1. Neposkytnutí 
dostatečného popisu 

představ pro vytvoření 
návrhu 

Předělání návrhů, 
opoždění projektu 

 

MP 

 

SD 

 

MHR 

2.2 Grafik nedodá návrhy 
v termínu 

Zpoždění projektu SP SD SHR 

2.3 Neúplné či chybné 
sepsání požadavků 

pro IS 

Nedokonalost IS, 
Přepracování IS, 
Zvýšení nákladů, 
Zpoždění projektu 

 

SP 

 

VD 

 

VHR 

Kvantifikace rizik metodou RIPRAN fáze: Realizace projektu 

Tabulka 14: Kvantifikace rizik metodou RIPRAN fáze: Realizace projektu 

3.1. Pozdní zadání tisku 
karet 

Zpoždění projektu MP SD MHR 

3.2 Chyba při tisku (karty 
se natisknou špatně, 
pošle se jiný návrh) 

Zpoždění projektu, 
Finanční náklady, 
Opětovné tisknutí 

SP VD VHR 



 

 49 

3.3 Požadované skenery 

nebudou k dispozici u 

distributora 

Zpoždění projektu, 

Výběr jiných skenerů, 

Dlouhá čekací lhůta 

SP VD VHR 

3.4 Upravený IS nebude 
odpovídat 

požadavkům 

Zpoždění projektu, 
Časové náklady kvůli 
řešení problému s IT 

společností 

 

SP 

 

VD 

 

VHR 

3.5 IS bude nebude 
dodán v termínu 

Zpoždění projektu, 
Narušení dobrých 

vztahů s IT 
společností 

 

SP 

 

VD 

 

VHR 

3.6 Neshody mezi členy 
projektového týmu 

Možnost zpoždění 
jednotlivých úkolů, 
nevhodné pracovní 

prostředí 

 

SP 

 

MD 

 

MHR 

3.7 Zatížení některých 
členů projektového 

týmu 

Člen nezvládá své 
úkoly, Stres – 

zdravotní problémy 

 

SP 

 

SD 

 

SHR 

3.8 Nesynchronnost 
skenerů s pokladnami 

Zpoždění projektu, 
Nákup jiných 

pokladen či skenerů, 
Zvýšení nákladů, 

Ohrožení 
proveditelnosti 

projektu 

 

 

SP 

 

 

 

VD 

 

 

VHR 

3.9 Nesynchronnost 
skenerů s IS 

Zpoždění projektu, 
Přepracování IS a 

povolání IT technika, 
Zvýšení nákladů 

 

SP 

 

VD 

 

 

VHR 

3.10 Zaměstnanci se 

dostatečně neproškolí 

Problémy s testem 

věrnostního 

programu, Opětovné 
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školení, Zvýšení 

nákladů 

SP SD SHR 

Kvantifikace rizik metodou RIPRAN fáze: Marketing a distribuce 

Tabulka 15: Kvantifikace rizik metodou RIPRAN fáze: Marketing a distribuce 

4.1 Špatné zvolení 
marketingových 

metod a distribučních 
kanálů 

Neinformovanost 
zákazníků, Nízké 
výnosy z projektu 

 

SP 

 

VD 

 

VHR 

4.2 Nezájem zákazníků o 
věrnostní program 

Nízké výnosy 
z projektu, 

Nenávratnost 
vloženého kapitálu do 

projektu 

 

MP 

 

VD 

 

SHR 

4.3 Špatně proškolení 
zaměstnanci ohledně 
registrací zákazníků 

Nespokojení 
zákazníci, Úbytek 

potenciálních 
zákazníků 

 

SP 

 

VD 

 

VHR 
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4.8. Návrh možných řešení 

Jako další bod metody RIPRAN je snižování hodnoty rizika. Aby bylo riziko pro projekt 

na přijatelné úrovni musí mu být navrženo opatření. Jednotlivá opatření by měla snížit 

jak pravděpodobnost rizika, tak i jeho dopad. Vznikne tak nová hodnota rizika. 

Reakce na riziko metodou RIPRAN: Předprojektová fáze 

Tabulka 16: Reakce na riziko metodou RIPRAN: Předprojektová fáze 

Číslo 
rizika 

Scénář Hod-
nota 

rizika 

Opatření Pravdě
podobn

ost 

Dopad Hodnota 
rizika 

1.1 Prodloužení 
projektu, Velká 
časová rezerva 

 

VHR 

Projektový tým nastaví 
v časovém 

harmonogramu 
časovou rezervu, 

nastavení reálných 
termínů 

 

SP 

 

SD 

 

SHR 

1.2 Neuskutečnění 
některých 
činností, 

překrývání 
kompetencí 

 

VHR 

Stanovení kompetencí 
ještě před zahájením 

projektu, zapsání 
kompetencí do 

projektové 
dokumentace 

 

MP 

 

VD 

 

SHR 

1.3 Někteří členové 
nemají 

dostatečné 
znalosti či 
zkušenosti 

 

MHR 

Projektový manažer 
vyberou členy podle 
zkušeností a znalostí. 

 

MP 

 

 

MD 

 

MHR 

1.4 Odložení 
začátku 

projektu, 
Ovlivnění členů 

projektového 
týmu 

 

MHR 

Nalezení pracovníka se 
stejnými zkušenostmi i 

znalostmi. 

 

MP 

 

MD 

 

MHR 
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 1.5 Přesáhnutí 
rozpočtu, 

Nedokončení 
projektu 

 

VHR 

Kontrola projektové 
dokumentace všemi 
členy projektového 

týmu 

 

MP 

 

SD 

 

MHR 

1.6. Zamítnutí 
projektu, 

Požadavek na 
přepracování, 

Oddálení 
projektu 

 

SHR 

Ujasnění přínosů a 
příležitostí pro firmu, 
promyšlené body, kde 

by se dalo ušetřit 

 

MP 

 

SD 

 

MHR 

1.7 Špatné 
rozdělení úkolů, 

Nedokončení 
některých z 

úkolů 

 

SHR 

Přesné rozdělení pozic 
a úkolů (i písemně), 

kontrola projektového 
manažera 

 

MP 

 

MD 

 

MHR 

1.8 Vznik 
nesrovnalostí a 
chyb v projektu, 

Spory mezi 
členy týmu 

 

SHR 

Týdenní porady, 

častější konzultace, 
nutnost vymezit způsob 

komunikace 

 

MP 

 

MD 

 

MHR 

Reakce na rizika metodou RIPRAN fáze: Příprava designu věrnostních karet a 

úprava IS 

Tabulka 17: Reakce na rizika metodou RIPRAN fáze: Příprava designu věrnostních karet a úprava IS 

2.1 Předělání 
návrhů, 

opoždění 
projektu 

 

MHR 

Časté konzultace 
s grafikem, kontrola 

postupu práce 

 

MP 

 

MD 

 

MHR 

2.2 Zpoždění 
projektu 

SHR Vytvoření časové 
rezervy, Pokuta při 
nedodržení termínu 

(nižší cena) 

 

MP 

 

SD 

 

MHR 

2.3 Nedokonalost 
IS, 

Přepracování 

 Kontrola požadavků 
nejen přiděleným 
pracovníkem, ale i 
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IS, Zvýšení 
nákladů, 
Zpoždění 
projektu 

VHR manažerem projektu. 
Konzultace požadavků 

i s pracovníkem IT 

MP VD SHR 

Rekce na rizika metodou RIPRAN fáze: Realizace projektu 

Tabulka 18: Rekce na rizika metodou RIPRAN fáze: Realizace projektu 

3.1 Zpoždění 
projektu 

MHR Připomenutí 
přiřazenému 
pracovníkovi 

MP MP MHR 

3.2 Zpoždění 
projektu, 
Finanční 
náklady, 
Opětovné 
tisknutí 

 

VHR 

Pojištění tisku, 
Opětovná kontrola 
návrhu těsně před 

tiskem  

 

MP 

 

SD 

 

SHR 

3.3 Zpoždění 
projektu, Výběr 
jiných skenerů, 
Dlouhá čekací 

lhůta 

 

VHR 

Zajištění skenerů 
dříve, Nalezení jiných 

skenerů se 
stejnými/obdobnými 

parametry 

 

 

MP 

 

SD 

 

SHR 

3.4 Zpoždění 
projektu, Časové 

náklady kvůli 
řešení problému 
s IT společností 

VHR Pravidelná kontrola a 
konzultace s IT 

společností, Snížení 
ceny úpravy při 

obdržení 
nevyhovujícího IS 

(smluvně) 

 

MP 

 

 

VD 

 

SHR 

3.5 Zpoždění 
projektu, 
Narušení 

dobrých vztahů 
s IT společností 

 

VHR 

Snížení ceny úpravy 
při obdržení IS po 

termínu. Pravidelné 
urgování IT 

společnosti, reporty o 
průběhu úprav. 

 

MP 

 

VD 

 

SHR 
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3.6 Možnost 
zpoždění 

jednotlivých 
úkolů, nevhodné 

pracovní 
prostředí 

 

MHR 

Vstup manažera 
projektu, vyřízení 

nesrovnalostí. 
Teambuilding pro 
znovunastavení 
dobrého prac. 

prostředí 

 

MP 

 

MD 

 

MHR 

3.7 Člen nezvládá 
své úkoly, Stres 

– zdravotní 
problémy 

 

SHR 

Pojištění zaměstnance, 
náhrada zaměstnance 

jiným 

 

SP 

 

MD 

 

MHR 

3.8 Zpoždění 
projektu, Nákup 
jiných pokladen 

či skenerů, 
Zvýšení 
nákladů, 
Ohrožení 

proveditelnosti 
projektu 

 

 

VHR 

Zkouška spárování 
pokladny a skeneru 
ještě před začátkem 
úkolu. Konzultace 

s prodejcem skenerů. 
Přidělení časové 

rezervy  

 

 

MP 

 

 

SD 

 

 

MHR 

3.9 Zpoždění 
projektu, 

Přepracování IS 
a povolání IT 

technika, 
Zvýšení nákladů 

 

VHR 

Přidělení časové 
rezervy. Konzultace 

s IT společnosti 
s nákupem skenerů. 

 

MP 

 

VD 

 

SHR 

3.10 Problémy 
s testem 

věrnostního 
programu, 
Opětovné 

školení, Zvýšení 
nákladů 

 

SHR 

Test zaměstnanců, 
který prokáže jejich 
proškolení (test na 

konci školení) 

 

MP 

 

SD 

 

MHR 
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Reakce na rizika metodou RIPRAN fáze: Marketing a distribuce 

Tabulka 19: Reakce na rizika metodou RIPRAN fáze: Marketing a distribuce 

4.1 Neinformovanos
t zákazníků, 

Nízké výnosy z 
projektu 

 

VHR 

Najmutí reklamní 
společnosti, Externí 

marketingový poradce 

 

MP 

 

VD 

 

SHR 

4.2 Nízké výnosy 
z projektu, 

Nenávratnost 
vloženého 
kapitálu do 

projektu 

 

SHR 

Předprojektový 
průzkum, zda by 

zákazníci měli o tento 
věrnostní program 

zájem 

 

MP 

 

SD 

 

MHR 

4.3 Nespokojení 
zákazníci, 

Úbytek 
potenciálních 

zákazníků 

 

VHR 

Manuál pro každého 
zaměstnance 
s návodem 

k registraci. Kontrola 
zaměstnanců.  

 

MP 

 

SD 

 

MHR 

Pomocí metody RIPRAN byla určena rizika projektu, která mohou zkomplikovat či 

zabránit zrealizování nového věrnostního programu pro společnost Kofi-Kofi servis s.r.o. 

Rizikům následně byly navrženy opatření na jejich zmírnění. Nejzávažnější hodnoty rizik 

jsou uvedeny výše v tabulce červenou barvou, jejich zmírněné hodnoty pak barvou 

zelenou. Jak se změnila hodnota nejzávažnějších rizik po jejich ošetření je vidět na 

obrázku pavučinového diagramu viz níže.  

 

Obrázek 13: Pavučinový graf změny hodnoty rizik 
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4.9. Nákladová analýza 

Nákladová analýza byla zpracována pomocí softwaru MS Project. Náklady byly 

stanoveny pomocí fixních částek za každou dílčí část projektu. Výsledný tok pro 

jednotlivé fáze projektu je vyobrazen na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 14: Nákladová analýza projektu. 

Celkové náklady byly stanoveny ve výši 286 000 Kč což je o 64 000 méně než stanovený 

rozpočet 350 000 Kč. Zbývající finanční prostředky z rozpočtu mohou být použity na 

financování mimořádných nákladů, způsobený výskytem rizik. Nejnákladnější část 

projektu je samotná realizace projektu, která se především týká úpravou informačního 

systému, nákupu skenerů a celková synchronizace. Tyto náklady byly stanoveny 

hodinovou sazbou všech pracovníků podílejících se na projektu a pevné náklady na nákup 

materiálů v podobě skenerů. Nejnákladnější pozicí dle hodinové sazby je manažer 

projektu a pracovník IT společnosti. 
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5. PŘÍNOSY NAVRHOVANÝCH ŘEŠENÍ 

Tato kapitola se věnuje přínosům vlastního návrhu řešení projektu Věrnostní program pro 

Kofi-Kofi servis s.r.o. 

Návrh tohoto projektu přináší celkový pohled pro společnost Kofi-Kofi servis s.r.o., která 

obdrží vytvořený projekt v softwaru MS Project. Takto zpracovaný projekt s časovou, 

zdrojovou a nákladovou analýzou je snadno využitelný pro zahájení projektu a kontrolu 

dodržování časových a nákladových hledisek. Výhodou je jednoduchost softwaru MS 

Project, práci s tímto softwarem si osvojí i člověk, který se s tímto programem nikdy 

nesetkal. Značnou výhodou takto zpracovaného projektu je i možnost vytvoření rozpočtu 

činností, finančních toků. 

Hlavním přínosem této práce je zpracování analýzy rizik a s nimi spojených navrhnutých 

opatření, které vedou ke snížení hodnoty rizika u hrozeb s vysokou hodnotou rizika na 

přijatelnou. S navrženými opatřeními souvisí i dodatečné náklady, například u 

opětovného školení zaměstnanců, konzultace s odborníky, kontroly a častější porady. 

Tyto náklady by ovšem měly být nižší než náklady, které by vznikly v případě, že by 

hrozby nastaly. Snížení hodnot rizik také vede k úspoře času, prováděný projekt 

neobsahuje moc časových rezerv, takže by sebemenší zpoždění, způsobené rizikem, 

projekt negativně ovlivnilo.  

V neposlední řadě by jako přínos pro společnost mohlo být bráno i vyčíslení nákladů na 

286 000 Kč, což je méně než stanovený rozpočet 350 000 Kč. Zbývající finance by tak 

mohly být použity na ošetření identifikovaných rizik. 
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6. DISKUZE 

Úkolem této diplomové práce bylo pomocí metody RIPRAN určit rizika projektu, která 

mohou zkomplikovat či zabránit zrealizování nového věrnostního programu pro 

společnost Kofi-Kofi servis s.r.o. Rizikům byly následně navrženy opatření na jejich 

zmírnění. Nejzávažnější hodnoty rizik jsou uvedeny výše v tabulce červenou barvou, 

jejich zmírněné hodnoty pak barvou zelenou.  

Z identifikovaných a ohodnocených rizik plyne, že projektový tým by měl klást velký 

důraz na stanovení správného harmonogramu projektu. Nastavit reálné termíny podle 

předchozích zkušeností. Vzhledem k tomu, že společnost ještě nikdy neřešila projekt 

zaměřený na věrnostní program, může vzniknout nedorozumění mezi zaměstnanci, 

plynoucí z jejich nezkušenosti, které dále způsobí nesplnění jednotlivých úkolů a 

opoždění termínu projektu. Proto by měl projektový tým do harmonogramu zařadit 

pravidelné porady, kontroly a konzultace se zkušenějšími zdroji. Dále by si projektový 

tým měl pohlídat jednotlivé úkoly, na kterých se podílejí externí pracovníci, aby dodrželi 

požadované termíny. Další velké riziko představují koncoví zaměstnanci, kteří budou 

pomáhat zákazníkům s registrací do věrnostního programu. Jejich nedostatečné 

proškolení a neochotu musí společnost eliminovat častými kontrolami. Vzhledem k tomu, 

že všechna výsledná rizika mají nízkou nebo střední hodnotu, nejedná se o vysoce 

rizikový projekt a je možné pokračovat v jeho realizaci. 
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7. ZÁVĚR 

Úkolem diplomové práce bylo zpracovat analýzu rizik projektu „Věrnostní program 

společnosti Kofi-Kofi servis s.r.o.“ a návrh opatření, která by měla vést k minimalizaci 

pravděpodobnosti výskytu nebo snížení dopadu rizik. Výsledkem této diplomové práce 

jsou podklady plánovaného projektu zpracované pomocí softwaru MS Project. Projekt 

byl podroben časové, zdrojové a nákladové analýze. 

Úvodní část této diplomové práce popisuje současný stav realizování věrnostních 

programů v ČR a porovnání se zahraničím. Dále zde byly vytyčeny cíle této diplomové 

práce a použité metodiky, které byly následně využity pro zpracování projektu a analýzy 

rizik.  

Další část se věnuje představení a vypracování současného stavu společnosti Kofi-Kofi 

servis s.r.o. za pomocí strategické situační analýzy. Mezi tyto analýzy patří Porterův 

model 5 sil, PEST analýza a McKinseyho model 7S. Informace z těchto analýz jsou 

následně shrnuty pomocí SWOT matice.  Je zde také představen samotný projekt. 

Poslední a zároveň nejdůležitější částí práce je vytvoření návrhu projektu v softwaru MS 

Project se všemi náležitostmi jako je časová, zdrojová a nákladová analýza projektu. Na 

závěr jsou vypracována rizika projektu pomocí metody RIPRAN. U nejrizikovějších 

hrozeb byly navrženy opatření, které snižují pravděpodobnost výskytu nebo dopad těchto 

hrozeb na projekt.  
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