
 



 

 



 



 

 

Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na problematiku řízení projektu a aplikaci postupů, 

procesů a metodik projektového managementu v konkrétním případě při realizaci 

požadavku na vytvoření nové pobočky v zahraničí – inovačního centra v Nizozemí. 

Společnost se orientuje na vývoj softwaru v oblasti bezpečnosti dat. Inovační centrum 

by mělo sloužit pro výzkum a vývoj nových potencionálních produktů a služeb. 

Hlavním výstupem práce je projektový plán řízení. 
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Abstract 

This thesis focuses on the issues of project management and the application of 

procedures, processes and methodologies of project management in a particular case of 

the implementation of the requirement to create a new branch abroad - Innovation Box 

in the Netherlands. The company focuses on software development in the area of data 

security. Innovative center should serve the research and development of new potential 

products and services. The main output of the design is the Project Management Plan. 
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ÚVOD 

Volba tématu 

Firma ABC působí v oblasti vývoje softwarové ochrany dat, datové komunikace, 

komunikace na internetu, sociálních sítích. Také nabízí produkty zaměřené na zlepšení 

výkonnosti počítače. Firma zamýšlí zřízení nové pobočky v zahraničí, konkrétně 

v Holandsku ve městě Amsterdam. Tato pobočka bude sloužit jako centrum inovací, 

kde se budou shromažďovat, generovat a vyhodnocovat náměty a iniciativy na 

potencionální nové produkty a služby – inovativní bezpečnostní řešení, které po 

vyhodnocení a schválení přejdou do standartního produktového vývojového procesu. 

Hlavním důvodem zvoleného tématu je záměr prohloubit teoretické znalosti 

projektového řízení, projektových metodik a procesů a následně uplatnit tyto teoretické 

poznatky na reálném návrhu projektu.  

Přístup k řešení 

Teoretická část je zaměřena na projektové řízení – základní pojmy, definice, 

metodiky z různých literárních zdrojů. Při komparaci vícero zdrojů dochází ke 

zdůraznění podstaty těchto pojmů a tím i ke zkvalitnění získaných poznatků a 

k osvojení si znalostí pro snadnější využití v praxi.  

Možnost uplatnění dosažených výsledků 

Cíle práce, jejich výsledky a závěry jsou snadno uchopitelné a přenositelné na další 

projekty a přístupy v další pracovní činnosti. Teoretická východiska lze opakovaně 

využít při nových projektech o osvěžení si základních a důležitých pojmů a metod jako 

příručku projektového manažera. Z praktické části lze pochopit a využít konkrétní 

promítnutí a mapování teoretických poznatků na praktické využití v reálném prostředí 

podniku. 
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Základní informace o firmě 

Firma působí na trhu již od roku 1991 v oblasti softwarové ochrany počítačů po 

celém světě a to s využitím těch nejmodernějších technologií v oblasti bezpečnosti. 

Společnost rychle dosáhla současného úspěchu a je dnes považována za jednoho 

z největších hráčů na trhu bezpečnostního software. Společnost má v Evropě pobočky 

v Nizozemsku, v České republice, na Kypru, ve Velké Británii, v Německu a Francii. 

V USA dále v oblasti Pensecoly na Floridě, v oblasti Sanfranciského zálivu v Kalifornii, 

v oblasti Atlanty v Georgii, v oblasti Bostonu v Massachusetts a v oblasti Charlotte 

v Severní Karolíně. Na Blízkém východě v Izraeli. V Asii pak v Pekingu a Hongkongu 

v Číně. 

Společnost zaměstnává přední světové odborníky v oblasti rozvoje software, 

zjišťování a prevence hrozeb a analýzy rizik. V posledních několika letech se společnost 

významně rozrostla a stále pokračuje v expanzi, aby mohla reagovat na potřeby 

globálního trhu prostřednictvím nejmodernějších technologií, uživatelské přívětivosti 

a rozsáhlé podpory platforem. 

Portfolio produktů je různorodé a patří sem např. antivirový software (několik edicí), 

aplikace pro správu a optimalizaci rychlosti operačního systému počítače. Další 

z produktů je antivirus pro mobilní telefony nebo produkt pro ochranu přístupu 

nezletilých rodinných příslušníků k určitému obsahu na internetu a získání rodičovské 

kontroly nad domácím „brouzdáním“ po internetu. Firma také nabízí bezpečné online 

datové uložiště. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY 

ZPRACOVÁNÍ 

Tato část vymezuje cíl práce a s ním související dílčí cíle v souladu se zadáním 

a studijním oborem, ve kterém bude práce obhajována. 

Dále obsahuje popis zvolených metod u diplomové práce, nebo postupy, které budou 

použity při zpracování diplomové práce. 

1.1. Cíle práce 

Specifikace teoretických pojmů a principů projektového managementu 

Cílem diplomové práce je jasně deklarovat a vyjasnit základní stavební kameny 

projektového managementu. Specifikovat jeho hlavní procesy a metodiky z teoretického 

hlediska a vyjádřit jejich záměr a smysl.  

Analýza situace podniku 

Poté analyzovat současnou situaci v podniku ve vztahu k procesům projektového 

řízení a způsobu zakládání, plánování a realizace projektových iniciativ. K tomuto cíli 

nám slouží různé metody analýzy (SLEPT, SWOT, Porter, …), které nám pomohou 

identifikovat aktuální stav a ukáží možné cesty zlepšení procesů a uplatnění 

projektového managementu. 

Demonstrace teoretických poznatků na návrhu reálného projektu 

Hlavním cílem práce je využít získané teoretické znalosti z oblasti projektového 

managementu a demonstrovat jejich použití na konkrétním projektu – zřízení nové 

pobočky v Nizozemí – Inovačního centra firmy. 

Vyhodnocení výsledků, závěry a doporučení 

Vyvození praktických doporučení na vylepšení stávajících a zavedených procesů 

projektového řízení ve firmě. 
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1.2. Metody a metodiky 

PMI 

Hlavním opěrným bodem pro teorii, analýzu i návrh projektu je mezinárodní 

standard projektového řízení deklarovaného institucí Project Management Institute. 

Analýza 

V práci jsou použity metody analytického přístupu k jednotlivým tématům 

a otázkám. Problematika je rozebírána odshora dolů – od obecnějšího k podrobnějšímu. 

Syntéza 

Dále jsou využity metody syntézy a skládání, vyvozování, obecných závěrů 

z několika detailnějších informací, které plynou z provedených interview, setkání a 

dotazníkové formy získávání dat. 

Literární rešerše a citace názorů 

Velmi často je využívána literární rešerše zejména v teoretické části práce a také 

citace názorů jednotlivých autorů, které jsou konfrontovány vlastními poznatky 

z reálného prostředí a subjektivních zkušeností.  

Kvantitativní výzkum 

Metoda kvantitativního výzkumu v podobě dotazníkového šetření dopomůže 

k získání cenných reálných dat a poznatků, které budou zhodnoceny v analytické části 

této diplomové práce (dále např. strukturované pozorování, Q-metodologie, aj).  

Kvalitativního výzkum 

Analytická část zcela jistě vychází také z kvalitativního výzkumu, jakožto 

participační pozorování, individuální setkání - interview, skupinové sezení - ohniskové 

skupiny atd. 



14 

 

Sběr, třídění a komparace dat 

Důležitou metodou pro získání relevantních informací je sběr dat z mnoha zdrojů 

a ověření jejich věrohodnosti. V první fázi se data shromáždí, dále protřídí a následuje 

srovnání významu a závěrů s ostatními zdroji. 

Monitorování vnějšího a vnitřního prostředí 

Monitorování spočívá ve vyhledávání, ověřování a prověřování velkého množství 

poznatků, údajů, dat za účelem předvídání a následné interpretace rozdílů a změn 

vnějšího i vnitřního prostředí. (COULTER, M. 2004, s. 214-216) 

Prognózování (předvídání) 

Prostřednictvím této techniky mohou manažeři posuzovat vnější i vnitřní prostředí. 

Základem je monitorování prostředí, kde téměř každý faktor a komponenta prostředí 

může být prognózována, čili odhadnut její budoucí vývoj. Cílem je poskytnou důležité 

informace pro rozhodování. 

Prognózování dělíme na kvantitativní a kvalitativní. Při kvantitativní prognóze se 

zpracovávají historické údaje a používají se matematická pravidla pro prognózu 

budoucnosti. Kvalitativní prognóza je založena na názorech a úsudcích odborníků 

v dané oblasti. (COULTER, M. 2004, s. 216-218) 

Techniky plánování 

V současnosti je stále více nutné plánovat v měnícím se komplexním prostředí. Pro 

tyto účely jsou vhodné flexibilní a efektivní techniky plánování jako jsou projektový 

management a plánování scénářů. (COULTER, M. 2004, s. 227-229) 

1.3. Postupy zpracování 

V první fázi dochází ke shromáždění všech relevantních a důležitých podkladů pro 

teoretickou část diplomové práce. Zdrojem je odborná literatura, internet, podnikové 

materiály a dosavadní nabyté znalosti z průběhu studia. 
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Dále dochází k nastudování a setřídění vhodných informací potřebných k tvorbě 

vlastního obsahu práce. Poté je vytvořen obsah, osnova práce a vypracována teoretická 

část z dostupných materiálů pomocí přepracování relevantních částí zdrojů nebo přímé 

citace. 

Následuje vypracování praktické části konkrétního návrhu projektu s využitím 

definovaných teoretických znalostí a zkušeností získaných rozhovory a analýzami 

přímo z interního okolí firmy. 

V závěru práce jsou shrnuty hlavní body, výsledky a doporučení na základě výstupů 

z celého průběhu zpracovávání této diplomové práce. 

Pro většinu aktivit během zpracovávání mojí diplomové práce je využíván princip 

rozhodovacího procesu, proto jsem uvedl dále jeho definici. 

Rozhodovací proces 

Součástí procesu rozhodování je osm kroků, které zajistí správnou volbu vhodného 

řešení pro náš rozhodovací problém. Při rozhodovacích procesech vždy musíme počítat 

s určitou specifickou mírou jistoty, rizika a neurčitosti. Kroky jsou popsány dále. 

Identifikace problému – proces rozhodování začíná v okamžiku, kdy objevíme 

problém nebo změnu, kterou bychom rádi uskutečnili nebo změnu, kterou musíme 

realizovat v důsledku tlaku okolí. 

Identifikace rozhodovacích kritérií – těmito kritérii definujeme, co je ve vztahu 

k rozhodovacímu problému relevantní a důležité pro další posouzení. Je vhodné kritéria 

specifikovat explicitně. Příklad kritérií může být spolehlivost, velikost obrazovky, 

záruka, cena, atd. 

Přiřazení váhy jednotlivým kritériím – podle míry důležitosti na základně odborného 

posouzení. 

Formulování alternativ – identifikace všech možných a životaschopných alternativ, 

které má smysl uvažovat vzhledem k hledanému řešení našeho problému. 
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Analýza alternativ -  každá alternativa je kriticky hodnocena a analyzována pomocí 

definovaných kritérií s cílem identifikovat silné a slabé stránky daného řešení. 

Výběr alternativy – z analyzovaných a ohodnocených alternativ se vybere 

nejvhodnější řešení podle nejvyššího ohodnocení. 

Implementace alternativy – důležitým krokem je nyní realizace samotného zvoleného 

řešení. To znamená přenesení rozhodnutí lidem, kteří budou ovlivněni touto změnou. 

Tito ji musí akceptovat a přeměnit alternativu na činnosti a aktivity, které ji realizují. 

Vyhodnocení efektivnosti rozhodnutí -  přichází po dokončení implementace. Je to 

zpětné ohlédnutí se a analyzování úspěchů, neúspěchů a zjištění jejich příčin. 

(COULTER, M. 2004, s. 149-165) 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části diplomové práce se zabývám teoretickými poznatky z oblasti projektového 

řízení a procesům s ním spojeným. Nejprve je specifikován pojem projekt a projektový 

čtyřimperativ, dále klasifikace projektů a projektový management. Další kapitolu poté 

věnuji roli projektového manažera, zainteresovaným skupinám, životnímu cyklu 

projektu a v neposlední řadě procesním skupinám a procesům samotným. 

2.1. Projekt  

Jedná se o posloupnost aktivit s různou délkou trvání a výsledky. Každý projekt musí 

mít jasně vymezen začátek a konec, definován obsah – rozsah a projektový tým. 

Projektová metodika využívá a přetváří vstupy (lidské zdroje, organizace, úkoly, 

nástroje, …) na výstupy projektu k zajištění splnění projektových cílů a uspokojení 

zákazníka. 

Projekt je vymezen začátkem, koncem a projektovými cíli. Projekt je dočasné 

snažení vytvořit unikátní produkt, službu nebo výsledek. Projekt je ukončen splněním 

všech projektových cílů a to i v případě, že některé cíle nelze splnit z nejrůznějších 

důvodů. Projekt může vytvářet produkt, možnosti vykonat službu nebo dodávku 

například v podobě dokumentů. (PMI, 2008, s. 5) 

„Projekt je představován jedinečnou množinou koordinovaných aktivit 

s vymezenými počátečními a koncovými body a realizovanou jednotlivcem nebo 

organizací s cílem dosáhnout specifických cílů v rámci definovaného časového rozvrhu, 

nákladů a výkonových parametrů.“ (CHVALOVSKÝ, V. 2005. s. 17) 

„Projekt je cílevědomý návrh na uskutečnění určité inovace v daných termínech 

zahájení a ukončení.“ (NĚMEC, V. 2002. s. 11) 

Každý projekt je jedinečný soubor aktivit, činností, úkolů a procesů, který má: 

- definované specifické cíle, které by měly být dosaženy, 

- definován začátek a konec uskutečnění, 
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- definovaný rámec pro čerpání nákladů, času, rozsahu a kvality výstupů. 

(KERZNER, H. 2006. s. 2-7) 

Úspěšnost projektu podle IPMA se posuzuje nejen splněním trojimperativu (rozsah, 

cíle a kvalitu; náklady; vymezený čas), ale i pomocí tzv. kritérií poměrných úspěchů 

nebo neúspěchů projektu. Kritéria musí být definována srozumitelně, jednoznačně 

a měřitelně. Tato kritéria jsou každý nový projekt stanovena, zanalyzována 

a srozumitelně komunikována všem zainteresovaným osobám. (DOLEŽAL, J. 2009. s. 

35-38) 

Atributy projektu: 

- projekt má jedinečný účel, 

- projekt je dočasný, 

- projekt se vytváří postupným rozpracováním, 

- projekt vyžaduje zdroje, často z různých oblastí, 

- projekt by měl mít primárního zákazníka nebo sponzora, 

- součástí projektu je nejistota. (SCHWALBE, K. 2011, s. 22-23) 

2.2. Projektový čtyřimperativ
1
 

Každý projekt je postaven na čtyřech základních kamenech. Je charakterizován 

a definován v určitém rámci tří prostorů, které se navzájem ovlivňují svojí závislostí – 

rozsah, čas, náklady, kvalita – spokojenost zákazníka.  

V současné době se již v praxi využívá i čtvrtý dosti důležitý pilíř, kterým je 

spokojenost zákazníka. Měřit spokojenost je velmi obtížné a subjektivní a každý kvalitu 

vnímáme odlišně, proto zaměření se na spokojenost zákazníka, zadavatele projektu, je 

ve většině případů klíčové a může nám i ušetřit poměrně dost nákladů. 

                                                 

1
 Zdroj: SCHWALBE, K. 2011, s. 23-29 
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Rozsah, projektový rámec 

Rozsah (angl. scope) definuje a určuje, co je a co není třeba udělat v rámci projektu, 

jaké produkty a dodávky mají nebo nemají být součástí výstupů projektu. Co zákazník 

očekává za výstupy a dodávky, a jaká jsou jeho očekávání v oblasti kvality 

a jedinečnosti produktů, jak se bude výsledek měřit. 

„Řízení rozsahu projektu zahrnuje definici a řízení všech prací potřebných 

k úspěšnému dokončení projektu. “ (SCHWALBE, K. 2011, s. 27) 

Zahrnuje deklaraci hierarchické struktury prací (work breakdown structure - WBS), 

definici cílů a rozsahu prací (statement of work - SOW), analýzu požadavků, plány 

řízení rozsahu, techniky ke kontrole stavu rozsahu projektu, řízení změn rozsahu 

projektu. 

Čas 

Učení časového rozsahu projektu, začátku a konce, důležitých milníků, způsobu 

monitorování harmonogramu, způsobu schvalování změn a dopadů na časový plán. 

„Řízení času projektu zahrnuje odhady, jak dlouho bude práce trvat, vypracování 

přijatelného časového harmonogramu a zajištění včasného dokončení projektu.“ 

(SCHWALBE, K. 2011, s. 27) 

Zahrnuje vypracování Ganttových diagramů, použití metod síťové analýzy, kritické 

cesty, monitorování stavu projektu z hlediska času. 

Náklady 

Tento pilíř určuje, kolik máme prostředků k dispozici a kolik prostředků bude 

zapotřebí vynaložit. Jaký bude konkrétní rozpočet a jakým způsobem budou sledovány 

a schvalovány změny. 

„Řízení nákladů sestává z přípravy, sledování a aktualizace rozpočtu projektu.“ 

(SCHWALBE, K. 2011, s. 27) 
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Zahrnuje metody řízení nákladů – čistá současná hodnota (NET – net present value), 

návratnost investice (ROI – return on investment), analýzu návratnosti, řízení získané 

hodnoty (EVM – earned value mangement), odhady a plánování nákladů, směrné plány 

rozpočtů. 

Spokojenost zákazníka – kvalita 

Definuje, jakým způsobem bude kvalita měřena. Jakou kvalitu produktů zákazník 

požaduje a jakou kvalitu jsme schopni doručit v závislosti na ostatních imperativech 

projektu.  

„Řízení kvality zajišťuje, že projekt uspokojí stanovené i implicitní potřeby, pro 

které je realizován“. (SCHWALBE, K. 2011, s. 27) 

Zahrnuje řízení kvality. Definici metrik kvality, kontrolní seznamy, kontrolní 

diagramy kvality. 

(SCHWALBE, K. 2011, s. 23-29) 

2.3. Klasifikace projektů 

Podle vztahu k rozvoji podniku: 

- rozvojové, orientované na expanzi: hlavním cílem je zvýšení produkce, zavedení 

nových výrobků nebo služeb, obsazení nových trhů, růst tržeb; 

- obnovovací: modernizace zastaralého nebo nefunkčního zařízení; 

- mandatorní, regulatorní: cílem je naplnění, dosažení souladu s existujícími nebo 

nově přijatými zákony, vyhláškami, předpisy. 

Podle vztahu k rozsahu a náplně projektu: 

- zavedení nových výrobků, technologií: zavedení existujících výrobků; 

- výzkum a vývoj nových výrobků, služeb a technologií: rizikové projekty 

s obtížným vyhodnocením výsledků; 

- inovace nebo zavedení informačních technologií: nesnadné hodnocení 

efektivnosti; 
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- zvýšení bezpečnosti provozu, práce: mandatorní projekty také s nesnadným 

vyhodnocením přínosů a ekonomického dopadu; 

- snížení negativního vlivu na životní prostředí; 

- infrastrukturní projekty: inženýrské sítě, pomocná zařízení, energetická zařízení. 

Podle míry závislosti projektů: 

- vzájemně se vylučující projekty: současná realizace projektů není možná kvůli 

využívání, resp. blokování si stejných zdrojů, technologií, výroby; 

- plně závislé projekty: často jde o dílčí projekty, nebo projekty v programu, 

balíku, který pouze jako celek splní požadavky zákazníka; 

- komplementární projekty: vzájemně se doplňující a podporující, posuzování 

projektů musí probíhat komplexně. 

Podle formy realizace projektu: 

- investiční, inovační projekty; 

- akvizice. 

Podle velikosti projekt, výše investičních nákladů: 

- velké projekty: schvalují se na vrcholové úrovni, závisí od velikosti firmy, řádově 

náklady v miliónech; 

- projekty středního rozsahu: rozhodují se na nižších organizačních úrovních; 

- malé projekty. (SOUČEK, I. 2011, s. 16-21) 

2.4. Projektový management 

Projektové řízení je aplikací znalostí, dovedností, nástrojů a technik na projektové 

aktivity a činnosti za účelem splnění požadavků na projekt a projektových cílů. Základ 

projektového řízení je integrace 5 skupin procesů:  

- iniciace, 

- plánování, 

- exekuce, 

- monitorování a kontrola, 
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- uzavření projektu. 

Řízení projektu typicky zahrnuje činnosti jako: 

- Identifikace a definice požadavků projektu 

- Řešení a řízení různých potřeb, obav a očekávání všech zainteresovaných osob  

- Obvykle také zahrnuje činnosti v oblasti soupeření a řešení kolizí s ostatními 

projekty, které využívají a spotřebovávají nebo omezují zdroje potřebné nejen 

z následujících oblastí: 

o rozsah projektu, 

o kvalita, 

o harmonogram, 

o rozpočet, 

o zdroje, 

o rizika. (PMI, 2008, s. 6-7) 

 

Project management je formální disciplína, která se historicky vyvíjela za účelem 

řízení projektů. Užitek z této disciplíny mohou mít nejrůznější oblasti lidských činností, 

pro které se mohou zásadně odlišovat v typech znalostí nutných pro výkon činností 

v těchto oblastech. Všechny mohou být řízeny projektovým řízením prostřednictvím 

přístupů, postupů a metodologií projektového managementu. (NEWTON, R. 2008, s. 

20-21) 

„Jde o určitou filozofii přístupu k řízení projektů s jasně stanoveným cílem, který 

musí být dosažen v požadovaném čase, nákladech a kvalitě, při respektování určené 

strategie a při současném využití specifických projektových postupů, nástrojů 

a technik.“ (NĚMEC, V. 2002. s. 22-23) 

Projekty a projektové řízení je velmi často využíváno k dosažení strategických cílů 

společnosti v reakci na požadavky trhu, využití strategické příležitosti nebo k zajištění 

obchodních potřeb, vyhovění požadavkům zákazníka, získání technologické 

konkurenční výhody nebo splnění právních požadavků. (PMI, 2008, s. 11) 
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Účinnost a efektivita managementu 

Účinnost znamená získat více z výstupů procesu, řízení, činností než je hodnota 

vstupů. „Dělat věci správně.“ 

Efektivita znamená dělat smysluplné a správné věci, tzn. činnosti, jejichž cílem 

a účelem je dosažení projektových a organizačních cílů. „Dělat správné věci“. 

(SCHWALBE, K. 2011, s. 24) 

Závěrem této kapitoly bych rád citoval několik zásad účinného řízení projektu, které 

jsem objevil v knize pana Chvalovského a považuji je za velmi přínosné. 

Tabulka 1: Pravidla účinného řízení projektu (Zdroj: CHVALOVSKÝ, V. 2005. s. 25-26) 

Na projektu pracují lidé, nikoli zdroje. 

Řízení projektu je řízením kreativity. 

Čím méně toho projektový manažer ví o technických apod. podrobnostech, tím lépe. 

To, co nastane po dokončení projektu, je stejně tak důležité, jako to, k čemu dochází během jeho 

realizace. 

Projekt bez manažerského sponzora není projektem. 

Plán vytvořený jedním člověkem je noční můrou jiného člověka. 

Neexistuje něco jako malý projekt. 

Plánovaní je prací, práce není plánování. 

Většina neúspěšných projektů zkrachovala ještě předtím, než začala. 

Nejhorší okamžik pro definování úspěchu projektu je po jeho dokončení. 

Projekt nelze realizovat bez toho, že by manažer projektu komunikoval. 

Neurčité přínosy vedou k neurčitým projektům a výsledkům. 

Přínosy nejsou dílem projektů, ale lidí. 

Při plánování projektů se vyplácí být paranoidním. 

Pokud nebyla kvalita definována, nelze ji kontrolovat. 

Definovaný úkol ještě neznamená, že je úkolem správným. 

Pokud nedošlo v projektu ke změně, existuje důvod k vážným obavám. 

O projektu se lze dozvědět mnohem více z jeho okolí nežli od lidí uvnitř. 

Je nutno mít na paměti, že dobrý projektový manažer žádá o pomoc, a to co nejdříve. 

Sponzor na projektu je nejdůležitějším stakehoderem na projektu. 

Stakehodeři jsou stejně dobrými přáteli, jako mohou být nepřáteli. 

Zatímco jedna žena porodí dítě po devíti měsících těhotenství, tři ženy to během tří měsíců nedokážou. 

Pokud existuje jediná zaručená cesta k neúspěchu projektu, pak je to situace, kdy management postaví 

své rozhodnutí o jeho začátku pouze na podkladech, které pro projekt připravil marketing a prodej. 
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2.5. Role projektového manažera 

Projektový manažer je člověk, který je obvykle školen v procesech a nástrojích 

projektového managementu, ale nemusí to vždy být podmínkou. Efektivní projektový 

manažer hraje klíčovou roli při dosahování projektových cílů. Manažer pracuje s lidmi 

a koordinuje a integruje jejich práci, úkoly a aktivity tak, aby bylo společnými silami 

dosaženo všech cílů projektu a organizace. (COULTER, M. 2004, s. 22-23)  

Tabulka 2: Manažerské role (Zdroj: COULTER, M. 2004, s. 27) 

Role Popis Příklad činností 

Oblast mezilidských vztahů 

Manažer s autoritou Symbolický vůdce: provádí řadu rutinních 

činností v právní a sociální oblasti. 

Přijímá návštěvy, podepisuje 

právní dokumenty. 

Vůdce Odpovědný za motivaci podřízených, nábor, 

školení apod. 

Vykonává všechny aktivity ve 

vztahu k podřízeným. 

Budovatel vztahů Udržuje vnější síť kontaktů a osob, 

poskytující informace. 

Vyřizuje poštu, odpovídá, 

pracuje v externích výborech a 

podobných vnějších aktivitách. 

Oblast předávání informací 

Monitorování Vyhledává a přijímá různé interní a externí 

informace, potřebné pro pochopení 

organizace a prostředí. 

Sleduje periodické tiskoviny, 

udržuje osobní kontakty. 

Rozšiřování Předává přijaté informace (externí a od 

podřízených) dalším pracovníkům. 

Vede informační porady, získává 

informace po telefonu. 

Mluvčí Předává informace o plánech, postupech, 

aktivitách a výsledcích směrem ven. 

Vede porady a poskytuje 

informace médiím. 

Oblast rozhodování 

Podnikatel Zkoumá organizaci a prostředí z hlediska 

příležitostí a iniciativ pro projekty, 

přinášející změny a zlepšení. 

Organizuje strategické a 

hodnotící porady pro tvorbu 

nových programů. 

Krizový manažer Odpovědný za nápravná opatření, pokud se 

organizace dostane do závažných a 

nečekaných těžkostí. 

Organizuje strategické a 

hodnotící porady, projednávající 

krize a problematické situace. 

Alokátor zdrojů Odpovědný za alokování zdrojů organizace, 

za rozhodování nebo za schvalování 

rozhodnutí. 

Vytváří časový harmonogram, 

autorizuje požadavky: provádí 

všechny aktivity spojené 

s rozpočtem a plánováním práce 

podřízených. 

Vyjednavač Odpovědný za zastupování organizace při 

všech hlavních jednáních 

Účastní se vyjednávání s odbory. 
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Charakteristické znaky osobnosti projektového manažera jsou: 

- schopnost systémového myšlení, 

- osobnost s vnitřní integritou, 

- proaktivní jednání, 

- vysoká míra odolnosti proti stresu, 

- všeobecný ekonomický rozhled, 

- organizační schopnosti, 

- komunikační schopnosti, 

- hospodaření s časem, 

- schopnosti politika, 

- optimismus. (CHVALOVSKÝ, V. 2005. s. 20-21) 

 

Role manažera projektu podle DOUCEK, P. 2006. s. 54-57: 

- vedoucí skupiny: s neformální autoritou, hájit činné pracovníky; 

- stratég: předcházet problémům, umět reagovat na konkrétní podmínky; 

- diagnostik: z informací o projektu umět správě identifikovat problémy a vyvodit 

dopady; 

- manažer konfliktů a diplomat: téměř každý projekt je plný konfliktů na denní 

bázi, ve vypjatých situacích musí zachovat klid a přiměřené reakce; 

- poradce: musí umět řešit věcných i odborných problémů; 

- psycholog: musí disponovat se základy psychologie při jednání s okolím; 

- filtr: propouští dalším stranám pouze relevantní informace pro realizaci projektu; 

- revizor a kontrolor: provádí revize, kontroly, kontroluje plnění činností 

a vyvozuje důsledky při negativním vývoji; 

- plánovač: plánuje a aktualizuje harmonogram realizace projektu. (DOUCEK, P. 

2006. s. 54-57) 

2.6. Stakeholdeři – zainteresované skupiny a jednotlivci 

Stakeholdeři (neboli zainteresované strany, zájmové skupiny, podílníci) jsou osoby 

nebo organizace, které jsou přímo nebo nepřímo, pozitivně nebo negativně ovlivňováni 

projektovými činnostmi nebo výstupy, dodávkami či omezeními, nebo projekt mohou 

ovlivnit přímo nebo nepřímo, negativně nebo pozitivně. K posouzení vlivu využíváme 
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matici vlivu a zájmu zájmových skupin (viz. kapitola 2.15. Projektová komunikace, 

obrázek 10). 

Typičtí projektoví stakeholdeři jsou: 

- zákazník, 

- uživatelé,  

- sponzor, vlastník projektu, 

- portfoli manažer, 

- programový manažer, 

- PMO (project management office), 

- projektový manažer, 

- projektový tým, 

- funkční manažeři, 

- operativní management, 

- prodejci, obchodní partneři.  

Stakeholdeři jsou v projektu identifikováni, vedeni, ohodnoceni a sledováni pomocí 

tzv. registru stakehoderů. Velmi důležité je určení strategií pro řízení očekávání 

jednotlivých zájmových skupin či jednotlivců pro docílení úspěšného konce projektu a 

zajištění spokojenosti zákazníka. (PMI, 2008, s. 23-27) 

Struktura registru stakeholderů a strategie řízení jejich očekávání může mít 

následující podobu: 

- identifikační údaje – jmén, pozice, role na projektu a kontaktní údaje; 

- hodnotící údaje – například hlavní požadavky, očekávání, vliv v rámci fází 

projektu; 

- klasifikace stakeholdera – interní nebo externí; kladný, záporný, neutrální nebo 

vzdorující vztah; 

- samotné posouzení vlivu a dopady jeho rozhodnutí na projekt 

- definice strategie směřující k získání podpory zainteresované osoby nebo k 

minimalizaci obtíží a možných problémů. (PMI, 2008, s. 250-251) 

“Zainteresovanou stranou v projektu může být definován kdokoli, kdo je ovlivněn 

tím, co se projekt snaží realizovat. Jsou to jednotlivci, kteří se budou muset “vypořádat” 
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s výstupy z projketu. Zainteresované strany můžeme rozdělit dle významnosti na dvě 

skupiny: primární a sekundární. Primárními stranami jsou: vlastníci a investoři, 

zaměstnanci, zákazníci (stávající i potencionální), obchodní partneři (zejména 

dodavatelé), místní komunita. Mezi sekundární zainteresované strany můžeme řadit: 

veřejnost, vládní instituce a samosprávní orgány, konkurenty, lobbisty a různé nátlakové 

skupiny, média, občanská a obchodní sdružení.” (DOLEŽAL, J. 2009, s. ) 

2.7. Životní cyklus projektu (Project Life Cycle)  

Životní cyklus projektu se skládá z několika fází neboli procesních skupin. Na 

počátku je iniciace projektu, kde probíhají jednotlivé procesy pro započetí projektu. 

Hlavním výstupem této fáze je zaváděcí listina (project charter), která obsahuje 

základní definici rozsahu, nákladů, stakeholderů, cílů a hlavních benefitů projektu. Jeho 

součástí je i samostatný dokument registr stakeholderů (stakeholder register), který 

obsahuje zájmové skupiny, jejich vliv, zájmy, dopad na úspěch projektu a rámcovou 

strategii řízení jejich očekávání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po iniciační fázi přichází fáze plánovací. Vychází z výstupu přechozí fáze a 

rozpracovává a zpřesňuje informace do taktického plánu tzv. projektového plánu 

(project management plan). Definuje rozsah, požadavky a cíle projektu. Vytváří se 

seznam aktivit (jejich odhadů pracnosti, průběhu, sekvence, vazeb a omezení) a seznam 

Obrázek 1: Cyklus projektu (Zdroj: přepracováno z PMI, 2008, s. 19) 

Monitorovací a kontrolní procesy 

Iniciační 

procesy 

 

Plánování Exekuce Uzavření 
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milníků projektu. Vytváří se projektový harmonogram. Definuje se odhad nákladů a 

stanovuje se rozpočet projektu. Vytvoří se plán kvality, lidských zdrojů, komunikační 

plán a plán rizik. 

Vlastní realizace a koordinace průběhu projektu je dána souborem všech činností a 

prací, které byly naplánovány. Hlavními prvky této fáze je řízení projektového týmu, 

řízení kvality očekávaných výstupů, uzavírání dohod a smluv, motivace projektového 

týmu, distribuce informace všem zainteresovaným osobám. Součástí této fáze je i 

průběžná aktualizace projektového plánu řízení s ohledem na měnící se podmínky okolí.  

Důležitým procesem je řízení změnových požadavků ovlivňující některé imperativy 

projektu. 

Fáze uzavření projektu spočívá v akceptaci výsledku projektu zákazníkem a sponzorem 

projektu; dokončení všech aktivit, které zbývají, ale neměly přímý vliv na předání 

projektu zákazníkovi; vypracování tzv. lessons learned dokumentu (poznání nabytého 

praxí) s projektovým týmem – seznam negativních i pozitivních poznatků z průběhu 

projektu, které jsou dále analyzovány a z nich vyvozeny důsledky (nápravy, zavedení 

nebo vylepšení stávajících a nových procesů); ukonční potřebné smlouvy. 

Procesní oblast monitorování a kontrola prostupuje všemi fázemi vývojového cyklu 

projektu od iniciace po uzavření. Spočívá zejména z kontroly činností a projektových 

pilířů – náklady, rozsah, harmonogram, kvalita. Důležitým kontinuálním výstupem je 

také registr rizik (risk register), který je souhrnným seznamem všech rizik 

identifikovaných v průběhu celého projektového cyklu.  (PMI, 2008, s. 44-45) 

2.8. Procesní skupiny projektového managementu (Project 

management process groups) 

Základem projektového managementu jsou procesní skupiny. Procesní skupiny jsou 

úzce spjaty s projektovými fázemi, ale nesmíme je zaměňovat s fázemi projektu. 

Deklarují množinu procesů, které jsou nezávislé na oblasti aplikace nebo průmyslu. 

Procesní skupiny se mohou vzájemně ovlivňovat v závislosti na typu projektu. Nelze 

tedy říct, že jsou to oddělené množiny nezávislých procesů. Vzájemnou interakci 

popisuje následující obrázek. (PMI, 2008, s. 37-43) 
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Obrázek 2: Interaktivní závislosti mezi skupinami (Zdroj: PMI, 2008, s. 41) 

Integrace těchto procesů hraje důležitou roli, popisovány jsou jako oddělené části, ale 

ve skutečnosti se prolínají, cyklycky opakují a doplňují. Do modelu znázorněného 

na následujícím obrázku zjednodušeného procesního modelu vstupují tři důležité zdoje 

informací a faktorů, které specificky ovlivňují každou projektovou iniciativu. Z pohledu 

projektu jsou to externí prvky. 

 

Obrázek 3: Zjednodušený procesní model (Zdroj: SVOZILOVÁ, A. 2006, s. 61) 
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Sponzor projektu je rozhodující instancí projektu, udává směr a zodpovídá za 

správné naplnění benefitů projektu. Je hlavní autoritou a nejvyšším řídícím prvkem 

projektového managementu. Sponzor má jednoznačnou odpovědnost za: 

- rozsah projektu, 

- definice cílů a benefitů, 

- odpovědnost za schválení metrik kvality. 

Zásadní cíle a milníky projektu musí navazovat a realizovat strategické cíle podniku 

a zdroje k nim přidělené. Z pohledu definice cílů a požadavků projektu je nutné vždy 

zvážit integraci s následujícími faktory:  

- strategické cíle podniku, 

- externí a interní faktory firemního prostředí, 

- zdroje podniku – lidské, finanční a materiální, 

- firemní kultura a etika, 

- firemní systémy a organizace. 

Podnikové procesní okolí projektu je důležitým faktorem a základem pro aplikaci 

procesů projektového řízení a aplikaci standardních metodik a postupů. Projektové 

řízení musí vždy zohledňovat: 

- model firemních procesů a metodik, 

- podniková pravidla, standardy, znalosti a zkušenosti, 

- historické údaje a poznatky. (SVOZILOVÁ, A. 2006, s. 60-62) 

2.9. Integrované řízení (Integration management)  

Integrace a schopnost integrovat jednotlivé části projektového řízení procesů 

a činností je jeden z nejdůležitějších úkolů projektového manažera. Jak bylo řečeno 

dříve, jednotlivé skupiny procesů se navzájem prolínají a ovlivňují, proto je nutné 

v každé fázi projektu koordinovat a integrovat vstupy a výstup z procesů tak, aby cíle 

byly úspěšně dosaženy co nejefektivnější a nejúčinnější cestou.  

Pro přípravu zakládací listiny (project charter) projektové iniciativy je potřba 

integrovat zdroje a toky informací z různých směrů od zákazníka k vyjasnění si zadání 

přes finanční, právní a IT oddělení nebo komunikací se skupinou expertů, kteří 
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poskytují drahocenné rady a posudky v mnoha specifických oblastech. (PMI, 2008, s. 

71-102) 

Definice zakládací listiny: 

- záměr a přínos projektu; 

- měřitelné cíle projektu a kritéria úspěchu; 

- obecné požadavky; 

- popis a charakteristika projektu; 

- milníky projektu; 

- přidělený rozpočet; 

- definice rozsahu. (PMI, 2008, s. 351) 

K přípravě projektového plánu (project management plan) je potřebné shromáždit 

a analyzovat a zaintegrovat spoustu informací společně s projektovým týmem a všemi 

zainteresovanými stranami. 

K řízení realizace projektu a zajištění úspěšného doručení všech dodávek projektu 

zákazníkovi je zajisté potřeba integrovat procesy, metodiky a kooperovat činnost. 

K řízení integrace zcela jistě patří i monitorování a kontrola projektové práce. (PMI, 

2008, s. 71-102) 

2.10. Řízení rozsahu projektu (Scope management)  

Procesy řízení rozsahu zajišťují, že v projektu budou dokončeny všechny požadavky 

a cíle, které byly požadovány zákazníkem a projektem samotným.  

Procesy sběru požadavků a definice projektového rámce 

 Sběr požadavků (collect requirements) od zákazníka a ostatních zainteresovaných 

skupin a jednotlivců, jejich definice a dokumentace. Požadavky jsou základem pro 

stanovení WBS. Všechny ostatní projektové imperativy se zakládají a závisí na sběru 

požadavků a tím i na následující definici rozsahu projektu. Ke sběru dat se využívá 

technik vedení rozhovorů a seminářů, kde se snadněji identifikují napříč funkčními 

odděleními. Z kreativních inspirativních technik se využívá zejména brainstorming, 

myšlenkové mapy a afinitní diagramy. 
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Proces detailní definice rozsahu (define scope) projektu, produktů a dodávek 

obsahuje detailní popis projektových a produktových dodávek (deliverables), služeb, 

akceptačních kritérií produktů. Definuje, co součástí projektu není a nebude zahrnuto do 

seznamu požadavků, výstupů a identifikovaná projektová rizika a předpoklady. 

Definice rozsahu projektu obsahuje: 

- popis rozsahu; 

- projektové dodávky; 

- akceptační kritéria produktu; 

- hranice projektu; 

- omezení projektu; 

- předpoklady projektu. 

Proces vytvoření WBS (create work breakdown structure) 

Jde o hierarchické rozčlenění projektových fází, podprojektů, dodávek, činností 

a úkolů do menších lépe řiditelných úseků.  WBS obsahuje všechnu produktovou 

i projektovou práci. Pomocí dekompozice jsou jednotlivé komponenty projektu 

rozpracovány až na úroveň ohodnocených elementárních činností a úkolů, které se 

směrem vzhůru sčítají a kumulují se v uzlech ve vyšších patrech WBS, které se poté 

vyznačují určitým časovým úsilím a nákladovostí vzhledem k vynaloženým zdrojům. 
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Obrázek 4: Work breakdown structure (Zdroj: PMI, 2008, s. 119) 

Proces ověření a kontroly rozsahu, rámce (verify and control scope) 

Spočívá ve formální přijetím a akceptaci produktových a projektových dodávek 

zadavatelem a monitorování stavu a řízení změn rozsahu projektu. (PMI, 2008, s. 103-

128) 
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Obrázek 5: Procesy řízení projektového rámce (PMI, 2008, s. 106) 

2.11. Řízení času (Time management)  

Jedná se o procesy zaměřené na řízení času z pohledu nezpožděných dodávek a 

dokončení úkolů v daném termínu a čase. Časový rámec projektových úkolů je dosti 

často určitým způsobem časově omezen a úkoly jsou navíc omezeny svojí vzájemnou 

závislostí. Z těchto aspektů vyplívá, že řízení času je jedním ze základních kamenů 

úspěšného dokončení projektu. 

Řízení času zahrnuje tyto procesy: 

- definice aktivit, činností a úkolů – identifikace specifických akcí, které musí být 

vykonány za účelem uspokojení požadavků zákazníka doručením dodávek. 

Pracovní blok z WBS je dekomposičně rozpadnut do seznamu aktivit, jejich 

atributů (například název, identifikace, identifikace WBS kódu) a seznam 

milníků; 

- seřazení aktivit, definice vzájemných vztahů a omezení – identifikace 

a dokumentace vzájemných propojení a závislostí. Výsledkem je seznam aktivit 

v síťovém diagramu; 

- přidělení potřebných, konkrétních zdrojů k daným aktivitám – stanovení typu 

a množství zdrojů lidských, technických k realizaci požadované aktivity; 
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- stanovení délky průběhu úkolů, kterou potřebuje daný zdroj k jejich dokončení. 

K stanovení pracnosti můžeme využít tříbodový odhad – stanovením 

pravděpodobným tm, optimistickým to a pesimistickým tp. Výsledný očekávaný 

odhad získáme pomocí PERT analýzy; 

te = (to + 4tm + tp) / 6 

- příprava projektového harmonogramu – integrace všech výstupů z předchozích 

procesů. Nejčastěji se používají metody síťové analýzy – analýza síťového 

diagramu, kritické cesty, kritického řetězce, analýzy what-if scénářů. Kritická 

cesta je posloupnost kritických aktivit, takových, které pokud se zpozdí ve svém 

plnění, tak přímo ovlivní i datum dokončení projektu. Určuje nejdříve možný 

začátek a konec projektu; 

- kontrola plnění naplánovaného harmonogramu. (PMI, 2008, s. 129-164) 

 

 

Obrázek 6: Síťový diagram (Zdroj: vlastní) 

2.12. Řízení nákladů (Cost management) 

Řízení nákladů zahrnuje tyto procesy: 

Proces odhadu, stanovení nákladů (estimate costs)  

Je procesem odhadů a zpřesňování peněžních zdrojů potřebných k realizaci projektu, 

jeho činností a dodávek. Opět i zde lze využít PERT analýzu ke stanovení odhadu 

nákladů. 
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Stanovení plánovaných rozpočtů (determine budget) 

Pro každé jednotlivé pracovní bloky (work packages), projektové dodávky a 

produkty se na základě přidělení nákladů vykonávané činnosti určitým zdrojem, přiřadí 

kumulativně i náklady uzlům ve vyšších úrovních hierarchie WBS. Získaná (dosažená) 

hodnota (earned value) vyjadřuje hodnotu vykonané práce ve vztahu k schválenému 

rozpočtu pro danou aktivitu nebo jednotlivou komponentu WBS. Plánovaná hodnota 

(planned value) vyjadřuje hodnotu části rozpočtu přidělené a naplánované k dané 

aktivitě nebo komponentě WBS. Aktuální náklady (actual costs) jsou celkové náklady, 

které byly vynaloženy k dosažení EV, plus náklady, které ještě musíme vynaložit 

k dosažení plánované hodnoty; 

 

Obrázek 7: Získaná hodnota (EV), plánovaná hodnota (PV) a aktuální náklady (AC) (PMI, 

2008, s. 183) 

Proces kontroly nákladů 

Proces monitorování spotřebovaného rozpočtu vzhledem k plánovanému 

a schválenému rozpočtu.  

Časový rozptyl (schedule variance) je rozdílem dosažené hodnoty (EV) a plánované 

hodnoty (PV), tzn. SV = EV – PV.  

Nákladový rozptyl (cost variance) je roven dosažené hodnotě (EV) mínus aktuální 

náklady (AC), tedy CV = EV – AC.  

Časový index výkonnosti (schedule performance index) je roven podílu dosažené 

hodnoty a plánované hodnoty: SPI = EV / PV. 

Nákladový index výkonnosti (cost performance index) je roven podílu dosažené 

hodnoty a celkových aktuálních nákladů: CPI = EV / AC. (PMI, 2008, s. 165-188) 
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Obrázek 8: Procesy řízení kvality (Zdroj: PMI, 2008, s. 169) 

2.13. Řízení kvality (Quality  management)  

Spokojenost zákazníka se měří mírou jeho spokojenosti s kvalitou požadovaných 

dodávek a produktů projektu. Proto se pomocí řízení kvality snažíme o průběžnou 

kontrolu, vyhodnocení, definici a realizaci nápravných opatření ke zlepšení kvality 

oproti očekávání zájmových skupin či jednotlivců. 

Řízení nákladů zahrnuje tyto procesy: 

- plánování kvality (plan quality) – proces identifikace požadavků na kvalitu, 

metriky vyhodnocení a standardy požadované vzhledem k realizaci projektu 

a produktů, plán dosažení požadované kvality. Plánujeme kontrolu dosažení 

požadované kvality, abychom zamezili výskytu nákladů, způsobených 

nedostatečnou kvalitou, na přepracování dodávek, záruční opravné práce, 

potenciální ztráty obchodu a zákazníka; 

- provádění auditů kvality (perform quality assurance) – realizace auditů 

stávajících požadavků na kvalitu a výstupů z procesu kontroly kvality, jejich 

vyhodnocení a zajištění nápravných kroků vedoucích k zavedení standardů a 

vhodných postupů do průběhu činností projektu; 

- monitorování a kontrola kvality – proces zaznamenávání kvality jednotlivých 

činností projektu tak, abychom byli schopni je měřit a vyvozovat důsledky 

k nápravě. (PMI, 2008, s. 189-214) 
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Obrázek 9: Řízení kvality (Zdroj: PMI, 2008, s. 202) 

2.14. Řízení lidských zdrojů (HR management)  

Řízení lidských zdrojů zahrnuje tyto procesy: 

- vytvoření plánu lidských zdrojů (create human resource plan) – identifikace 

a dokumentace projektových rolí, odpovědností a dovedností, vztahů mezi rolemi 

a odpovědnost za reportování, definuje projektovou organizační strukturu. Plán 

zohledňuje faktory podnikového prostředí (kultura, struktura, dostupné zdroje, 

politiky, podmínky trhu); 

- sestavení projektového týmu (aquire project team) – zajištění potřebných kapacit 

jednotlivců v týmu potřebných pro úspěšné ukončení plánovaných aktivit; 

- rozvíjet projektový tým (develop project team) – kontinuální zlepšování 

dovedností jednotlivců i spolupráce celého týmu a jeho prostředí tak, aby bylo 

zajištěno zlepšování efektivity vykonávaných úkolů pomocí team-buildingových 

aktivit a školení. Nesmí se zapomenout na oceňování a uznání dobrých členů 

týmu; 

- řízení projektového týmu (manage project team) – sledování a vyhodnocování 

výkonnosti jednotlivých členů i skupin, poskytování zpětné vazby a řízení změn 

k lepší výkonnosti. (PMI, 2008, s. 215-242) 
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2.15. Projektová komunikace (Communications management)  

Komunikaci můžeme vykonávat mnoha způsoby - interně v rámci projektu nebo 

externě směrem k zákazníkovi; formálně pomocí reportů nebo neformálně emailem, 

diskuzí; vertikálně v rámci různých úrovní organizace nebo horizontálně s kolegy; 

oficiálně pomocí ročního reportu nebo neoficiálně bez oficiálního záznamu; verbálně 

nebo neverbálně. Důležitými dovednostmi pro zvládnutí úspěšné komunikace například 

jsou: aktivní naslouchání a dotazování se; zvyšování týmových dovedností; dovednost 

řídit očekávání; vyjednávání k dosažení vzájemné dohody; souhrn, rekapitulace dalších 

kroků.  

Řízení projektové komunikace zahrnuje tyto procesy: 

- Identifikace a analýza stakeholderů (identify stakeholders) – identifikace všech 

zájmových skupin a osob zainteresovaných v projektu a identifikace jejich vlivu, 

případně podpory. Matice vlivu a zájmu nám poslouží jako nástroj pro 

kategorizaci a ohodnocení základní strategie při řízení očekávání zájmových 

skupin či jednotlivců; 

- plánování komunikace (plan communications) – detekce, které osoby vyžadují 

jaké informace a definice způsobu publikace a distribuce informací. Určení 

formátu, jazyku, obsahu a úrovně detailu a možné omezení. Specifikace 

eskalačního procesu; 

- distribuce informace (distribute information) – proces zpřístupnění relevantních 

informací zainteresovaným osobám a zvolení vhodného média – reporty, 

prezentace, záznamy, zpětnou vazbu; 
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- řízení očekávání stakeholderů (manage stakeholder expectations) – jeden 

z nejdůležitějších procesů zajišťující spokojenost každého stakeholdera i přes 

subjektivní vnímání kvality a spokojenosti. Tento proces zahrnuje specifikaci 

zvolené strategie platné pro daného jedince nebo skupinu; 

- reportování výkonnosti (report performance) – zjišťování aktuálního stavu plnění 

úkolů v porovnání k plánovanému stavu a distribuce informací o stavu projektu, 

pokroku a očekávanému vývoji. Součástí procesu je i analýza vykonané práce, 

reportování současného stavu rizik a problémů, výsledky rozptylových ukazatelů 

(analýzy rozptylu – EV, EP, AC, CPI, SPI, …). Odhady zbývají práce a data 

dokončení projektu. (PMI, 2008, s. 243-271) 

2.16. Řízení rizik (Risk management)  

Řízení rizik zahrnuje procesy: 

- plánování řízení rizik (plan risk management) – proces definující jak budou 

probíhat činnosti vzhledem k zajištění řízení rizik. Definice projektové struktury 

kategorií a podkategorií rizik (RBS – risk breakdown structure) umožňující lepší 

orientaci v existujícím seznamu rizik;  

- identifikace rizik (identify risks) – detekce rizik, jejich ohodnocení 

a zdokumentování. Výsledným dokumentem tohoto procesu je registr rizik (risk 

register) obsahující seznam potencionálních rizik a seznam možných reakcí na 

vzniklá rizika; 

Udržovat 

spokojené 

Velmi 

důkladně 

řídit 

Monitorovat 

(minimální 

úsilí) 

Udržovat 

informovan

é 

Síla / Vliv 

Zájem malý/malá velký 

velká/velký 

S1 S2 
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S3 

Obrázek 10: Matice vlivu a zájmu stakeholder (Přepracováno dle PMI, 2008, s. 249) 

Legenda: 

Sektor A 

Sektor B 

Sektor C 

Sektor D 
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Obrázek 11: Risk breakdown structure - RBS (PMI, 2008, s. 281) 

- kvalitativní analýza rizik (perform qualitative risk analysis) – prioritizace rizik, 

ohodnocení míry rizika, pravděpodobnosti výskytu a dopad neboli tvrdost rizika; 

- kvantitativní analýza rizik (perform quantitative risk analysis) – vyčíslení dopadu 

rizik na projektové cíle; 

- plánování akcí na potlačení, opatření a snižování rizik (plan risk responses) – 

objevování, hledání příležitostí, možností a aktivit, jak rizikům zabránit, odstranit 

příčiny vzniku rizika nebo alespoň snížit jejich hrozbu. Příkladem jsou metody 

retence, redukce, rezervy (volné, nezávislé, celkové), pojištění nebo přesun 

(transfer) rizika na jiné podnikatelské subjekty; 

- monitorování a kontrola rizik (monitor and control risks) – monitorování 

identifikovaných rizik, sledování vzniku nových rizik. Implementace aktivit 

potlačujících identifikovaná rizika, zabraňujících jejich vzniku. (PMI, 2008, s. 

273-312) 

Analýza a vyhodnocení rizik 

Výsledky identifikace rizik je potřeba analyzovat a určit priority jejich řešení. Toto 

hodnocení je činností subjektivní, proto na ni může být více pohledů. Pokud máme 

známá rizika, která nám vyšla z předchozí identifikace, již můžeme tato rizika hodnotit 

a přisuzovat jim patřičný význam. Pokud chceme hodnotit rizika, musíme si určit 

některé následující skutečnosti: 
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Stanovit toleranci: definovat nějaké hraniční hodnoty spojené s určitým rizikem, 

které jsme schopni tolerovat. 

Stanovit předpokládané náklady (ztráty): ztráty, respektive ušlý zisk v korunách, ve 

ztrátě času, ve ztrátě kvality, atd. 

Určit dopad rizika: jaký dopad bude mít riziko na projekt, projektové cíle, popř. na 

jeho průběh. 

Přiřadit pravděpodobnost: určit s jakou pravděpodobností dané riziko nastane – číslo 

od nuly do -jedné. 

Klasifikovat riziko do kategorie: (oblasti dopadu) přiřazení rizika do jedné z 

předdefinovaných kategorií. 

Definovat časové stopy: (časového rámce) – datum vzniku rizika, datum poslední 

revize a aktualizace. 

Vypočítat prioritu rizika (významnost, ohodnocení): což je ekvivalentní 

následujícímu výpočtu Dopad x Pravděpodobnost. 

Vypočítat vážnost (celkové skóre) rizika pomocí následujícího vzorce Priorita 

(Významnost) x Časový rámec. (KORECKÝ, M. 2011, s. 101-117) 

2.17. Řízení zakázek a zaopatření (Procurement management)  

Řízení zakázek je důležitou částí projektového managementu. Zahrnuje řízení smluv, 

zakázek, objednávek, nákup a prodej ať už zboží, služeb nebo jednotlivých výstupů 

projektu. Patří zde i vyjednávání a uzavírání různých typů smluv, popřípadě řízení jejich 

případných změn. Součástí procesů jsou i stanovené a standardizované procesy 

schvalování přes jednotlivé úrovně managementu podniku. V rámci jednoho projektu 

uzavíráme často vícero smluv i vzájemně provázaných, proto tyto procesy řízení 

zakázek a smluv prostupují všechny fáze projektového cyklu. 

Procesy plánování, řízení a administrace zakázek, subdodávek, opatřování nebo 

zprostředkování (plan, conduct and administer procurements) 

Je to proces plánování, řízení a dokumentace rozhodnutí o nákupu, zvolených 

postupů a strategií identifikujících vhodné prodejce. Identifikuje, jakým způsobem 

budou splněny požadavky vyplívající z projektového rámce, týkající se nákupu 

a prodeje nebo vlastní výroby. Rozhodnutí, jakým způsobem se bude jednat o výběru 
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dodavatele nebo kontraktora, je podmíněno mnoha faktory a kritérii, například služby 

podpory, termíny možných dodávek, technická schopnost, míra pochopení požadavku, 

záruka a cena. Vstupními daty pro rozhodování a plánování je kupříkladu WBS, 

dokumentace požadavků, risk registr, harmonogram, směrný plán nákladů, externí 

prostředí podniku a formální politika, procedury a ustanovení podniku. (PMI, 2008, s. 

313-344) 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU 

K analýze problému je použito standardních metod a technik analýzy okolí, silných a 

slabých stránek, příležitostí a hrozeb, analýzy různých faktorů podnikového externího i 

interního okolí. Kapitola obsahuje také analýzu rivalitu stávajících konkurentů, sílu 

odběratelů a dodavatelů. 

3.1. SLEPT analýza 

Tato analýza je nástrojem sloužícím k identifikaci, zkoumání a hodnocení externích 

faktorů ovlivňujících podnik a podnikové prostředí. Zahrnuje několik faktorů, které 

ovlivňují hodnocení stavu trhu a to v sociální, legislativní, ekonomické, politické a 

technologické oblasti. 

Sociální oblast 

Identifikuje trh práce, demografické ukazatele, vliv oboru, krajové zvyklosti. 

Demografické složení v Nizozemsku: 

- Počet obyvatel: 16 275 000; 

- Mladší 20 let 24 %; 

- 20 – 40 let 25%; 

- 40 – 65 let 36 %; 

- 65 – 80 let 11 %; 

- nad 80 let 4 %. (22) 

SLEPT 

PORTER 

Interní 

faktory 

Současná 

strategie 

SW + OT 

Požadavky 

projektu 

Obrázek 12: Analýza problém (Zdroj: vlastní) 



45 

 

Kulturní odlišnost dané země (23) 

- Holanďané kladou větší důraz na mezilidské vztahy a sociální zapojení; 

- žijící menšina Němců, Turků a Frísů; 

- průměrná pracovní doba v Nizozemsku je poměrně krátká; 

- zákon zakazuje pracovní dobu delší než 9 hodin denně a 45 hodin za týden. 

Míra nezaměstnanosti (17): 

- nízká míra nezaměstnanosti 5,2% a inflace byla 2,3 v roce 2011. 

Pracovní podmínky a zvyklosti (16): 

- ústní dohody jsou zde respektovány a dodržovány; 

- převládá neformální přístup, při obchodních jednáních se neoslovují ani 

tituly, ani funkcemi. 

Legislativní oblast  

Obsahuje zákony a jejich použitelnost, práce soudů, pracovní podmínky, atd. 

- zkušební doba je zákonem stanovena na maximálně 2 měsíce; 

- průměrná týdenní pracovní doba se pohybuje mezi 36 -40 hodinami týdně; 

- ze zákona pracovní doba nesmí přesahovat 9 hodin denně a 45 hodin týdně; 

- obyvatelé Evropsko-hospodářského prostoru mají právo žít a pracovat v 

Nizozemsku bez pracovního povolení, pokud mají pracovní smlouvu na dobu 

svého pobytu; (22) 

- Společnost s ručením omezením je v ekvivalentně v Nizozemsku označována 

jako „Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid“, zkráceně 

BV. Počáteční základní kapitál pro tento typ společnosti je ve výši 18 000 

EUR a při založení společnosti je nutno splatit minimálně 20 % vkladu. (23) 

Ekonomická oblast 

Obsahuje makroekonomické hospodářské ukazatele a předpoklady, přímé a nepřímé 

daně, tržní trendy, státní podporu. (16) (23) 

- roční míra inflace 2.3 % (v roce 2011); 

- míra nezaměstnanosti 5.2 % (v roce 2011); 

- růst HDP o 1.6 % v roce 2011; 
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- minimální hrubá měsíční mzda od ledna 2011: 1.424,4 EUR; 

- průměrná hrubá měsíční mzda:  3.742 EUR; 

- existují tři kategorie (boxy) zdanitelných příjmů, každá má svoji vlastní výší 

zdanění. Výsledná daň je součtem těchto tři částí po snížení o daňově 

odpočitatelné položky; 

- daň ze zisku právnických osob: 

o progresivní daň v rozmezí 20 – 25,5 %; 

o na zisk do výše 40 000 EUR je zdaněn 20 %; 

o zisk v rozmezí 40 001 - 200 000 EUR je zdaněn 23 %; 

o zisk převyšující 200 000 EUR je zdaněn 25,5 %. 

- daň z přidané hodnoty: 

o základní sazba daně z přidané hodnoty je 19%; 

o snížená sazba, která je uplatňována zejména na léky a lékařské pomůcky, 

potraviny a některé pracovně náročné služby, knihy a časopisy, přepravu 

osob, vstupné na kulturní a sportovní akce, vodu, různé zboží a služby 

využívané v zemědělství, dosahuje výše 6%. 

- daně z právních převodů: 

o daň z převodu nemovitostí – 6 % z tržní ceny nemovitosti; 

o daň z pojistného – 7,5 % z výše pojistné částky.  

- nizozemský vývoz služeb je na desátém místě a tvoří 2,71% celosvětového 

vývozu služeb, desáté místo platí i pro dovoz, tam se jedná o podíl 2,70%; 

- přibližná délka založení společnosti s ručením omezeným je 11 dní, přibližné 

náklady jsou 2.180 EUR. (16) 

Politická oblast 

Stabilní poměry ve státních institucích i politické trendy a postoje k podnikání. 

- úřední jazyk je nizozemština, fríština; 

- politický systém je parlamentní demokracie a konstituční monarchie; 

- výkonná moc se skládá z panovníka (královna Beatrix), předsedy vlády a vlády. 

Zákonodárnou mocí je parlament. 
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Technologická oblast  

Popisuje technologické trendy, typický vývoj a důsledky vývoje, podpůrné 

technologie, aplikace a jejich dostupnost. 

- poskytování rozsáhlých národních dotací na vědu a výzkum (WBSO): 

o daňové zvýhodnění se skládá ze snížení daně ze mzdy zaměstnanců a 

příspěvků na sociální zabezpečení zaplacené za tyto zaměstnance. V roce 

2011 byly srážky 50% z prvních 220.000,00 euro v oblasti výzkumu a 

vývoje ze mzdových nákladů a 18% ze zbývajících mzdových nákladů. U 

začínající firmy je to až 64% z prvních 220.000 euro. (15) 

- uživatelů internetu v roce 2011 bylo 90.72 %; 

- procentuální vyjádření osob vlastnící nebo držící osobní počítače byl v roce 2006 

90.91 %; 

- růst HDP podle sektoru – služby 72.9% , zemědělství 2.8% , průmysl 24.4%  (v 

roce 2010); 

- pouze omezený trh velkých dodavatelů vysokorychlostního optického 

internetového připojení – dlouhé doby čekání na dodávku, malá vyjednávací 

pozice. 

3.2. PORTEROVA analýza podniku 

Síla odběratelů (kupujících) 

- síla jednoho odběratele je malá; 

- některé produkty jsou nabízeny zdarma, snaha o monetizaci sekundárními 

produkty; 

- velká spojitost mezi výrobkem producenta a kvalitou konečného výrobku 

(služby); 

- výrobek je do určité míry standardizovaný, co se týká funkčnosti, není problém 

přejít k jinému dodavateli; 

- na kupujícího do značné míry působí síla značky. 

Síla dodavatelů 

- malá síla dodavatelů; 
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- odběratelé jsou pouze podružnými zákazníky dodavatelů; 

- na trhu existuje menší množství dodavatelů; 

- nehrozí jejich integrace ve větší celky; 

- nehrozí zastavení produkce bez produktů dodavatelů; 

- náklady na výměnu dodavatelů jsou přiměřené (ne extrémně vysoké ani 

rizikové). 

Hrozba substitutů 

- malé náklady pro zákazníka při odchodu ke konkurenčnímu produktu 

- malé riziko pro zákazníka při odchodu ke konkurenčnímu produktu; 

- hrozbou pro firmu je existence konkurenčních produktů s větší úspěšnosti 

odhalení počítačových virů; 

- hrozba sloučení konkurence s určitými technologickými produkty; 

- použití patentů u technologických postupů. 

Hrozba nově vstupujících 

- obecně je trh velmi uzavřený; 

- pro vstup na trh je nutné mít větší objem aktiv pro vybudování distribuční sítě a k 

vývoji primárního produktu, a z důvodu směřování trhu zejména k „free“ 

produktům; 

- regulace vlády není hrozbou; 

- patenty a know-how konkurence mohou ovlivnit běžící výzkum nových 

produktů; 

- středně vysoká loajalita zákazníků k zavedeným značkám; 

- návratnost investic zejména pomocí sekundárních monetizačních produktů; 

- nutné značné investice do vývoje nových technologií. 

Rivalita mezi stávajícími konkurenty 

- značná v oblasti technologické inovace, nutnost kontinuální inovace produktů; 

- standardní cenové závody, nejsou extrémně důležité z pohledu zákazníka 

(rozhodující je funkcionalita a výkon); 

- reklamní kampaně jsou velmi důležitou složkou vytvářející image firmy 

(komunity); 



49 

 

- v oblasti poskytování lepších zákaznických služeb – velmi cenné pro zákazníka 

(nutná značná investice); 

- kontinuální vývoj inovací produktů a služeb je nutností pro retenci a získání 

uživatelů; 

- kladen velký důraz na výkonnost a uživatelskou přívětivost software; 

- množství firem na trhu není velké; 

- dynamika růstu trhu je pozvolná lineární; 

- fixní náklady jsou přiměřené počtu zaměstnanců. Náklady na skladování nejsou 

tak významné; 

- náklady spojené se vstupem firmy na trh jsou značné, hlavně co se týče investic 

do vývoje a inovace. 

3.3. SWOT analýza 

Metoda spočívající v odhalení silných a slabých stránek budoucí pobočky 

(inovačního boxu) a identifikace příležitostí a hrozeb s podnikem spojených. 

Silné stránky 

- dlouhodobá zkušenost společnosti v oblasti bezpečnosti dat; 

- vysoká kvalita služeb a produktů; 

- společnosti je součástí nadnárodního koncernu s mateřskou společností 

v Holandsku; 

- velký podíl na současném trhu; 

- profesionalita zaměstnanců s orientací na plnění společného cíle; 

- mladý ambiciózní kolektiv; 

- velké zkušenosti s akvizicí společností a zakládání nových poboček; 

- kvalifikovaný a certifikovaný tým projektových manažerů; 

- zkušenosti s podnikáním na Nizozemském trhu – existující malá finanční 

pobočka v Amsterdamu; 

- interní odborníky v oblasti facility managementu a zkušenosti s návrhem 

interiéru kanceláři; 

- vlastní interní odborníky v oblasti informačních technologí. 



50 

 

Slabé stránky 

- vysoká administrativní zátěž v oblasti financí (proces schvalování); 

- neexistence jasných firemních procesů a nastavených procesů pro zlepšování 

firemních procesů; 

- rostoucí byrokracie ve firemních postupech; 

- neochota ke stanovení formálního řízení obchodních procesů; 

- neexistující nebo nejednoznačná analýza výsledků (přínosů) dokončených 

projektů ve firmě; 

- závislost na rozhodnutí mateřské společnosti v zahraničí, velké časové prodlevy 

v komunikaci a schvalovacím procesu; 

- velké množství manažerů ve vrcholovém vedení firmy; 

- snižující se motivace zaměstnanců; 

- neexistence centrálního systému řízení kapacity zdrojů; 

- vysoké náklady na dopravu. 

Příležitosti 

- možnost získání dotace na podporu vývoje a výzkumu v Nizozemí; 

- možnost optimalizace daňové struktury v Nizozemí – výhodné podmínky 

podmíněné inovačním vývojem; 

- spolupráce s technologickými výrobci hardwarového zařízení do počítačů; 

- zvýšení a rozvoj podílu na trhu; 

- zvýšení prestiže pomocí vytváření patentů v rámci inovačního boxu v oblasti 

vývoje softwaru zaměřeného na bezpečnost dat a datových přenosů, ochraně 

osobních údajů; 

- nábor kvalifikovaných odborníku v oblasti vědy a výzkumu; 

- rozvoj a využití nových infomačních cest; 

- získání nových komplexních zakázek v business sektoru. 

Hrozby 

- vývoj ekonomická situace v eurozóně a na mezinárodních trzích;  

- zpomalení růstu holandské ekonomiky; 

- růst cen energií a dopravy; 
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- inspirace pro konkurenty; 

- vývoj konkurenčních cloudových technologií (antivirového software) – nárůst 

výkonnosti, snížení datové stopy softwaru; 

- růst konkurenčních firem (z pohledu výkonnosti a podílu na trhu). 

- vliv strategického rozhodnutí mateřské společnosti – znehodnocení investičních 

plánů; 

- přístup dodavatelů – dlouhá doba dodání holandských dodavatelů a 

subdodavatelů – zejména u poskytovatelů optického vysokorychlostního 

internetu, instalačních činnosti – slabá vyjednávací pozice. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Návrh řešení spočívá v definici návrhu konkrétního projektu od jeho iniciační fáze až 

po fázi uzavření projektu. Součástí návrhu je popis jednotlivých dokumentů a procesů 

obsahující reálné informace a aplikované na konkrétní situace. Závěr je věnován 

shrnutím výsledků a zamyšlení nad doporučeními pro analyzovaný podnik. 

4.1.  Iniciační fáze 

Došlo ke schválení projektové iniciativy spočívající v založení nové pobočky 

mateřské společnosti v Holandsku, konkrétně ve městě Amsterdam, kde sídlí mateřská 

společnost. Cílem je vytvořit inovační centrum, které bude firmě generovat nové 

produkty a patenty v oblasti softwarových produktů zaměřených na bezpečnost dat. 

Projektová iniciativa prošla schvalovacím procesem a byl na ni přidělen projektový 

manažer. 

Dále je nutné sesbírat všechny relevantní informace o požadavcích, podmínkách 

omezeních a předpokladech a vypracovat specifikaci zadání pro všechny zjištěné 

požadavky. Identifikují se všechny možné zainteresované strany a zájmové skupiny. 

K tomuto sběru se využije a naplánuje dostatečné množství rozhovorů, mítinků 

a workshopů se všemi stakeholdery. 

Rozhovory a workshopy 

Každý den proběhne několik mítinků, nejprve se zadavatelem (sponzorem) projektu 

k dalšímu zpřesnění požadavků a záměrů. Záměr projektu se bude komunikovat na 

několika workshopech, které budou vždy zaměřené na jednotlivé oddělení ve firmě, aby 

se zaručilo povědomí o tomto důležitém projektu a došlo k identifikaci požadavků 

a omezení přes všechna oddělení. Tímto zajistíme komplexnost pokrytí sběru dat 

a požadavků. 
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Stakeholder register 

Od počátku projektu se vytváří a kontinuálně doplňuje registr zainteresovaných stran, 

kde identifikujeme základní údaje o stakeholderovy, údaje, které chceme hodnotit a jsou 

relevantní, analýzu posouzení vlivu a zájmu (i s kategorizací podle matice vlivu a zájmu 

z kapitoly 2.15.) a zvolíme strategii získání podpory osoby v případě negativního vlivu. 

Popis sloupců (vysvětlivky k tabulce):  

- identifikační údaje – jmén, pozice, role na projektu a kontaktní údaje; 

- hodnotící údaje – například hlavní požadavky, očekávání, vliv v rámci fází 

projektu; 

- klasifikace stakeholdera – interní nebo externí; kladný, záporný, neutrální nebo 

vzdorující vztah; 

- samotné posouzení vlivu a dopady jeho rozhodnutí na projekt 

- definice strategie směřující k získání podpory zainteresované osoby nebo 

k minimalizaci obtíží a možných problémů. (PMI, 2008, s. 250-251) 

Tabulka 3: Prvotní registr zainteresovaných osob (Zdroj: vlastní) 

Identifikační údaje 
Hodnotící 

údaje 

Klasifikace 

stakeholdera 

Posouzení vlivu a 

zájmu. Označení 

sektoru z Obrázku 

10 kap. 2.15.) 

Definice strategie 

Sponzor projektu (Business 

sponsor): Tomas Petr; 

 vedoucí oddělení Product 

management, kontakt: 

+420777777777 

Očekávání, vliv 

na projekt. 

Interní, kladný. Sektor A: 

- velký zájem, 

- velká síla 

Udržovat informované. 

Eskalovat zásadní rozhodnutí 

z business pohledu. 

Vlatník rozpočtu (Power 

sponsor): Jan Pavel, 

Vedoucí finančního odděleni, 

kontakt: +420111111111 

Očekávání, vliv 

na projekt. 

Interní, 

neutrální. 

Sektor A: 

- velký zájem, 

- velká síla 

Udržovat informované. 

Eskalovat zásadní rozhodnutí 

z finančního pohledu měnící 

nebo ovlivňující rozpočet. 

Finanční kontrolor , 

Amsterdam 

Vliv na fázi 

migrace. 

Interní, 

negativní 

Sektor A: 

- velký zájem, 

- velká síla 

Informovat o nadcházejících 

plánech. Poskytnout 

podrobný plán na přesun do 

nové pobočky. 

Současný dodavatel IT služeb 

v AMS 

Vliv na fázi 

migrace. 

Externí, 

negativní 

Sektor C: 

- udržovat 

informované 

Přizvat na status mítink. 

Alespoň jedenkrát za dva 

týdny. 

Konzultant pro WBSO dotace Spolupráci při 

schvalování 

Externí, 

pozitivní 

Sektor C: 

- informovat 

Přizvat (1x za dva týdny) na 

status mítink.  



54 

 

 

 

4.2. Zadávací listina (project charter) 

Výsledkem iniciační fáze je vypracovaný detailní dokument zadávací listina. 

Kumuluje všechny dosavadní informace, které o projektu jsou k dispozici po sběru 

požadavků a výstupy po procesu identifikace stakeholderů, předpokladů a možných 

omezení projektu. 

4.2.1. Záměr a přínos projektu 

Cílem projektu je vytvořit inovační centrum, které bude firmě generovat nové 

produkty a patenty v oblasti softwarových produktů zaměřených na bezpečnost dat. 

Součástí projektu bude vytvoření nového inovačního vývojového týmu, který se bude 

soustředit vývoj a výzkum nových možností, jak navýšit portfolio firemních produktů 

a patentů. Také se bude soustředit na výzkum a vývoj možných řešení současných 

globálních problémech a úskalí bezpečnosti osobních i firemních dat a komunikačních 

toků. Hlavním přínosem inovačního centra bude umožnění expanze na nové trhy 

pomocí nových vyvinutých strategických produktů. 

4.2.2. Měřitelné cíle a požadavky projektu a kritéria úspěchu 

Na začátku v iniciační fázi budou sesbírány obecnější požadavky, které budou 

v plánovací fázi rozpracovány pomocí probíhající analýzy business analytikem 

do detailní specifikace. 

Tabulka 4: Cíle projektu (Zdroj: vlastní) 

Cíl Kritérium měřitelného úspěchu 

Zřízení nové pobočky v Amsterdamu. Schválená registrace jména a typu pobočky 

holandským úřadem. 

Vytvoření nového inovačního týmu o počáteční 

velikosti dvanácti zaměstnancích (ředitel 

vývojového centra, šest programátorů, tři testeři, 

dokumentarista, asistentka oddělení, projektový 

Nábor jednotlivých požadovaných odporníků 

splňující předem definované požadavky na patřičné 

pozice. 
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manažer, GUI designer). 

Získání WBSO
2
 dotace na vývoj a výzkum. 

 

Schválená dotace od holandské vlády. 

Transfer stávající mateřské pobočky do nově 

vzniklé. 

Přestěhování všech zařízení bez dopadu na běžící 

služby a chod pobočky. 

Přestěhování všech zaměstnanců s co nejkratším 

zásahem do pracovní doby. 

Nákup moderních a výkonných serverů umožňující 

provádět složité výpočty. 

Nákup zařízení s technickou specifikací potvrzující 

odolnost vůči specifikovanému výkonu. 

4.2.3. Charakteristika projektu 

Projekt je rozvojového typu, orientovaného na expanzi. Obsazení nových trhů je 

hlavním výsledným benefitem a tím i docílení vyšších tržeb. Svojí podstatou je to velký 

projekt s infrastrukturním podprojektem. 

4.2.4. Fáze a milníky projektu 

Délka celého projektu by neměla přesahovat 8 měsíců. 

Potvrzení formální založení nové pobočky v Amsterdamu. 

Podepsání smlouvy o pronájmu kancelářských prostor. 

Stabilní a funkční infrastruktura a vysokorychlostní internet v nových prostorách. 

Provedení stavebních úprav podle navrženého plánu. 

Zajištění nábytku a standartního vybavení – kuchyně, společenská místnost, …  

Transfer zařízení a vybavení stávající pobočky. 

4.2.5. Přidělený rozpočet 

Počáteční schválený rozpočet pro tento projekt byl stanoven na 300 000 EUR, který 

se dále zpřesní a opětovně schválí po plánovací fázi, kdy bude k dispozici detailní 

analýza požadavků. 

                                                 

2
 CIA.GOV. The World Factbok: Europe: Netherlands [online]. [cit. 1.5.2012]. 

Dostupné z: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nl.html 
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4.2.6. Popis a definice rozsahu 

Popis navazuje na kapitolu 1.2.2. Měřitelné cíle. 

Produktové dodávky a akceptační kritéria 

Tabulka 5: Produktové dodávky a akceptační kritéria (Zdroj: vlastní) 

No Dodávka Akceptační kritérium 

1. Zaregistrované jméno nové pobočky v Amsterdamu. Schválená a potvrzená registrace jména 

a typu pobočky holandským úřadem. 

2. Nová pobočka v Amsterdamu – zařízené kancelářské 

prostory. 

Připravené pracovní pozice 

k okamžitému použití – nábytek, 

telefon, internet, připojení do podnikové 

sítě, sanitární zařízení. 

3. Optický vysokorychlostní internet. Funkční 1 Gbit optická linka. 

4. Výkonná IT infrastruktura. Splňující podmínky specifikované 

v technické analýze. 

5. Funkční inovační tým. Úspěšně ukončené přijímací pohovory 

uchazečů na všechny vypsané pozice. 

6. Stávající tým na mateřské pobočce operující v nových 

prostorech. 

Přestěhovaní zaměstnanci pracující bez 

omezení. K dispozici mají všechny 

stávající služby bez snížení úrovně 

komfortu (vysokorychlostní tisk, …). 

7. Zajištěná WBSO dotace na vědu a výzkum. Obdržení schválené žádosti o WBSO 

dotaci. 

Projektové dodávky 

Zadávací listina (project charter). 

Definice požadavků (requirements specification). 

Definice rozsahu (scope statement). 

Registr stakeholderů. 

Procesní analýza (business analysis). 

Seznam rizik, příležitostí a problémů (Risk, oportunities and issue log). 

Technická analýza (technical analysis). 

Plán řízení projektu (project management plan) 

Akceptační protokol. 
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Analyzované a formálně zpracované poučení získané praxí (lessons learned). 

Reporty ohledně aktuálního stavu projektu. 

Hranice projektu 

Součástí projektu není výzkum a vývoj nových produktů v rámci inovačního centra. 

Součástí projektu není formalizace a zavedení pracovních aktivit, povinností 

a odpovědností nového inovačního týmu. 

Omezení projektu 

Projekt musí být zrealizován do 8 měsíců. 

Nejpozději v 6 měsíci musí být přesunuta stávající mateřská pobočka do nových 

prostor kvůli ukončení smlouvy o pronájmu v stávajících prostorách. 

Po období realizace projektu nelze využívat kapacitu interního Facility oddělení, 

které bude plně dedikované na tento projekt. 

Předpoklady projektu 

Stávající zaměstnanci současné mateřské společnosti v Amsterdamu budou mít 

po transferu dostupné stejné služby na pracovišti, tzn., nesníží se ani kvantita ani kvalita 

služeb. 

Předpokládá se kladné vyřízení žádosti o WBSO dotaci na nový inovační tým. 

Alokovaný projektový tým nebude využíván na jiné aktivity v rámci pracovní 

činnosti. 

U poskytnutých odhadů pracností a nákladů jednotlivých aktivit se počítá s 10% 

odchylkou (pozitivní nebo negativní). 

Předpokladem je také neproblémový nábor nových místních zaměstnanců 

zajišťujícího chod kanceláří (odpovídající pracovní pozice Office Services Coordinator) 

a IT služeb (odpovídající pracovní pozice IT Support Specialist) 
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4.3. Projektový plán řízení 

Součástí projektového plánu řízení (project management plan) je výše definovaná 

zadávací listina. Dále budou popsány kapitoly, které by projektový plán řízení ještě měl 

obsahovat. 

4.3.1. Projektový tým 

Z úvodní analýzy a definici rozsahu, požadavků a cílů projektu byly sestaveny 

požadavky na projektový tým ve složení uvedeného na obrázku 13. 

 

 

 

 

Power sponsor vlastní rozpočet projektu a je zodpovědný za financování 

a dostupnost schválených finančních zdrojů. 

Power 

Sponsor 

(budget 

owner) 

Business 

Sponsor 

(customer) 

Project 

manager 

Business 

analyst 

Facilities 

Supervisor 
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Controller 
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Security 
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Systems 

Engineer 
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Security 
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Senior 

Finance 

Specialist 

 

Legal 

Counsel 

Obrázek 13: Projektový tým (Zdroj: vlastní) 
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Business sponsor neboli zákazník, je zodpovědný za úspěšnost projektu, za naplnění 

specifikovaných projektových benefitů. 

Projektový manažer komunikuje a distribuuje informace směrem k zákazníkovi 

power sponzorovi, řídí jejich očekávání a informace přenáší i opačným směrem 

k projektovému týmu. Řídí a motivuje členy projektového týmu a kontroluje plnění 

projektových cílů a dodávek. 

Business analyst identifikuje a specifikuje požadavky zákazníka. Provádí analýzu 

těchto požadavků a procesů. 

4.3.2. Schedule management 

Postup na projektu a plnění specifikovaných úkolů je prováděn na základě vytvořené 

definice konkrétní projektové WBS v softwarovém programu Microsoft Project 2010, 

kde je aktualizováno na týdenní bázi procentuální plnění jednotlivých úkoly 

alokovanými zdroji. Pomocí tohoto nástroje je alokován a rezervován čas jednotlivých 

členů týmu na aktivity v rámci tohoto projektu. Případné kolize s jinými projekty, popř. 

nutnosti přeplánování způsobeného například zpožděním dodávek je opět realizováno 

nástrojem Microsoft Project 2010. 

Projektový harmonogram  

Projektový harmonogram byl vypracován za použití nástroje projektového 

managementu Microsoft Project 2010 a pro tyto účely byl konkrétně zvolen typ 

harmonogramu Ganttův diagram, který umožnuje grafické rozložení a zobrazení 

aktuálního stavu úkolů volitelně v různých časových úsecích. 
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Ganttův diagram 

[TODO]: Vlozit Ganttův diagram A3 
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4.3.3. Řízení a analýza rizik 

Procesy identifikace, analýzy a ohodnocení rizik jsou nedílnou součástí projektu od 

úplného začátku až po ukončení projektu. Revize a aktualizace projektových rizik 

probíhá na pravidelné bázi dvakrát týdně na projektovém mítinku s projektovým 

týmem. V následující kapitole jsou nejdříve definovány rozsahy, kategorie a škály nutné 

ke správnému používání seznamu rizik (risk log), tak jak jsou později identifikovány 

v nacházející kapitole.  

Definice kategorií a škál pro konkrétní ohodnocení rizik 

Nejdříve je nutné definovat několik číselných a textových škál, které obsahuje 

vytvořená šablona ve MS Excel formátu, aby hodnocení rizik bylo možné v konkrétní 

číselné podobě dokumentovat v seznamu rizik, tzv. risk registru. Tato konkrétní 

vytvořená šablona pro účely této diplomové práce je součástí příloh. 

Škálu pro ohodnocení dopadů byla nastavena jako číselná řada: 0, 1, 3, 5, 7, 9. 

Škála pro definici pravděpodobnosti výskytu byla nastavena na hodnoty: 0, 0.1, 0.3, 

0.5, 0.7, 0.9. 

Tabulka 6: Definice kategorii pro oblast dopadu (Zdroj: vlastní) 

Rozsah 

Rozpočet (náklady) 

Harmonogram / termíny 

Kvalita 

Projektové řízení 

Podílníci (stakeholdeři) 

Subodavatelé / smluvní partneři 

Zdroje 

Technická infrastruktura 

Definice škály pro časové stopy (časový rámec rizika) byla nastavena na tři hodnoty:  

- 1 - očekávaný výskyt za 6 a více měsíců; 
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- 2 - očekávaný výskyt za 1 až 6 měsíců; 

- 3 - očekávaný výskyt do 4 týdnů. 

Definice hranic tolerance rizika, která kategorizuje rizika a příležitosti podle jejich 

priority. Nastavení hranic je zobrazeno v tabulce 7. 

Tabulka 7: Definice hranic tolerance (Zdroj: vlastní) 

4 = Vysoká priorita 

 
= Střední priorita 

2 = Nízká priorita 

Možné hodnoty priority (významnosti) rizika a příležitosti definovaných dle vztahu 

v teoretické části Dopad x Pravděpodobnost a nastavených číselných škál je zobrazena 

v následující tabulce. 

Tabulka 8: Tabulka všech možných hodnot priority (významnosti) rizika (Zdroj: vlastní) 

    Rizika   Příležitosti   

D
o

p
a

d
y

 

9 0,9 2,7 4,5 6,3 8,1   8,1 6,3 4,5 2,7 0,9   

7 0,7 2,1 3,5 4,9 6,3   6,3 4,9 3,5 2,1 0,7   

5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5   4,5 3,5 2,5 1,5 0,5   

3 0,3 0,9 1,5 2,1 2,7   2,7 2,1 1,5 0,9 0,3   

1 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9   0,9 0,7 0,5 0,3 0,1   

    0,1 0,3 0,5 0,7 0,9   0,9 0,7 0,5 0,3 0,1   

    Pravděpodobnost výskytu   

Vypočtené možné hodnoty vážnosti (celkové skóre) rizika počítaného dle vzorce 

z teoretické části Priorita (Významnost) x Časový rámec, jsou zobrazeny v následující 

tabulce 9. 

Tabulka 9: Tabulka výpočtu vážnosti neboli celkového skóre ohodnocení rizika (Zdroj: vlastní) 

    Rizika   

Č
a

so
v

ý
 

rá
m

ec
 2 0,2 0,6 1 1,4 3 4,2 5,4 7 9 9,8 12,6 16,2   

1,5 0,15 0,45 0,75 1,05 2,25 3,15 4,05 5,25 6,75 7,35 9,45 12,15   

1 0,1 0,3 0,5 0,7 1,5 2,1 2,7 3,5 4,5 4,9 6,3 8,1   

    0,1 0,3 0,5 0,7 1,5 2,1 2,7 3,5 4,5 4,9 6,3 8,1   

    Priorita   

Přednastavené možné strategie řešení specifikované v teoretické části: 
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Avoidance / Zamezení, odstranění – přijmutí opatření tak, aby projekt již nebyl 

ovlivněn tímto rizikem – možné způsoby: kritická cesta, použití rezervy (celková, 

volná, nezávislá rezerva činnosti). 

Transfer / Přenos – reorganizací projektu lze dosáhnout toho, že riziko nese někdo 

jiný (zákazník, dodavatel, banka, třetí strana) pomocí outsourcingu, dodávky na klíč, 

fix-time-fix-price. 

Acceptance / Přijetí – někdy je nutné se s rizikem smířit. Je potřeba riziko 

monitorovat a připravit si plán nápravy následků.  

Insurance / Pojištění – přenos rizika na pojišťovnu. Riziko, které pojišťovna kryje je 

vždy menší. 

Reduction / Zmenšení – druh zamezení, odstranění rizika, kdy se nám nepodaří riziko 

kompletně odstranit, ale alespoň zmenšit. 
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Seznam rizik 

[TODO]: Vložit seznam rizik A3 
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Mapa rizik 

R = D x P, R ……významnost rizika (priorita) 

- oblast kritických rizik (červené) 

- oblast závažných rizik (žluté) 

- oblast běžných rizik (zelené), čára V = P*D 

Tabulka 10: Mapa projektových rizik (Zdroj: vlastní) 

    Rizika   

D
o

p
a
d

y
 

9 0,5 2,7 
4,5 

R008 
6,3 8,1   

7 0,7 

2,1 
R005 
R006 
R006 

3,5 
R010 

4,9 6,3   

5 
0,5 

R003 
1,5 

2,5 
R004 
R009 

3,5 4,5   

3 0,3 
0,9 

R001 
R002 

1,5 2,1 2,7   

1 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9   

  
  0,1 0,3 0,5 0,7 0,9   

  
  

Pravděpodobnost výskytu   

 

4.3.4. Řízení nákladů 

Všechny činnosti, aktivity, materiální i lidské zdroje jsou zaplánovány 

v harmonogramu pomocí nástroje Microsoft Project 2010. Proto všechny informace 

o nákladech spojených s jakoukoliv činností nebo materiálem jsou zaneseny do 

projektového harmonogramu a lze jednoduše vygenerovat report nebo se podívat na 

aktuální hodnoty Actual Cost, Cost,  EAC (estimate at completion), CPI,  SPI, CV, 

BCWP (budgeted cost of work performed = EV). Ukazatele jsou popsány v teoretické 

části v kapitole 2.12. Řízení nákladů.  
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Obrázek 14: Ukázkový reporting nákladů k 3.1.2013 pomocí Microsoft Project 2010 

Pomocí tohoto nástroje lze velmi efektivně sledovat indexy a vývoj nákladů 

vzhledem k plánovanému stavu a zasílat pravidelné reporty relevantním osobám. 

Po úvodním hrubém zaplánování jsou plánované náklady v hodnotě 248 956 EUR, 

což schválený rozpočet 300 000 EUR pokrývá. Dále se budou pravidelně indexy CPI 

a SPI monitorovat na týdenní bázi. 

4.3.5. Řízení komunikace 

Hlavním cílem řízení komunikace je řízení distribuce požadované informace 

(komuniké) správným osobám pomocí vhodného média a v požadované frekvenci. 

V projektu definujeme komunikační matici, která nám umožní způsob distribuce 

standardizovat a zprůhlednit pro všechny zainteresované strany.  

Tabulka 11: Komunikační matice (Zdroj: vlastní) 

Událost, komuniké Audience Frekvence Způsob 
Odpovědná 

osoba 
Dosažení jakéhokoliv milníků 

v projektu. 

Projektový 

tým, 

Stakeholdeři 

Jednou Email PM 

Report o stavu projektu (PSR 

report) 

Program 

manažer, 

Business 

sponsor 

Každý 

pátek 

PSR 

dokument 

PM 

Projektový status mítink. Projektový 

tým 

Každé 

úterý 

Mítink PM 

Projektový mítink s řídící 

komisí 

Projektový 

manažer, 

Business 

sponsor, 

Power 

sponsor 

Každý sudý 

týden 

Mítink PM 
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Týdenní projektové mítinky 

Pro potřeby projektu budou zaplánovány pravidelné týdenní projektové mítinky, 

jejichž agendou je aktualizovat průběh na běžících aktivitách, aktivity pro příští období 

a diskutovat potencionální rizika a vzniklé problémy tak, aby se včas mohli naplánovat 

opatření k jejich vyřešení nebo potlačení a nebyl ohrožen průběh a cíle projektu.  

PSR dokument (project status report) 

Na základě tohoto mítinku je na týdenní bázi aktualizován dokument popisující 

aktuální stav projektu, rizika a vzniklé potíže. Tento je distribuován podle komunikační 

matice projektovým manažerem. 

Projektový mítink s řídící komisí 

Smyslem tohoto pravidelného mítinku se sponzory projektu (business sponsor, 

power sponsor) a projektovým manažerem na dvoutýdenní bázi je informovat sponzory 

a rizicích a informací důležitých pro jejich další rozhodovaní ve vztahu k průběhu 

projektu. 

4.3.6. Řízení kvality 

Abychom zajisti patřičnou kvalitu produktů a ostatních výstupů procesu 

projektového řízení, je nutné následovat následující pravidla: 

- všichni členové projektového týmu a všechny zainteresované osoby vždy 

obdrží poslední aktualizovanou verzi projektového plánu řízení a všechny 

důležité odkazy, na kterých jsou dostupné projektové dokumenty;  

- bude vyžádána zpětná vazba od všech stakeholderů po dokončení analýzy  

- projektové uložiště bude vždy obsahovat všechny aktuální dokumenty 

a výstupy z jednotlivých projektových aktivit; 

- zainteresované osoby budou včas informováni o důležitém rozhodnutí, změně 

či riziku nebo problému, které mohou nastat; 

- ve fázi uzavírání projektu bude provedena akceptace zákazníkem 

dle požadavků specifikovaných a odsouhlasených v plánovací fázi; 

- pro řízení nesrovnalostí nebo stížností bude využíván interní systém Bugzila. 
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4.3.7. Řízení změn 

Jakákoliv změna týkající se základních pilířů projektu (rozsah, termín, náklady, 

kvalita) musí být vlastníkem změny zaslána oficiální cestou (tzn. emailem zašle vlastník 

změny vyplněný aktuální vzorový dokument změny na projektu) projektovému 

manažerovi. Projektový manažer zaeviduje tuto změnu do projektového logu změn 

a vykoná analýzu dopadu s projektovým týmem. Výsledek a doporučení analýzy 

dopadu směřuje k byznys sponzorovi (zákazníkovi), který rozhodne, jak se změnou 

naloží (jestli ji schválí nebo zamítne). Dále realizaci změny v případě, že je schválena 

business sponzorem musí schválit i power sponsor jako nejvyšší instance a projektový 

manažer aktualizuje projektový plán řízení. 

4.4. Uzavření, ukončení projektu 

Akceptace 

Po dokončení všech úkolů a doručení všech dodávek zákazníkovi musí být formální 

schválení předání zdokumentováno a schváleno akceptačním formulářem. Akceptační 

formulář specifikuje, čeho bylo dosaženo a s jakým výsledkem. Tento dokument je buď 

schválen zákazníkem, zamítnut zákazníkem nebo schválen s výhradou, kde je dohodnut 

termín dopracování nebo opravy předmětu dodávky a nového data opakující 

se akceptace. 

Poučení získané praxí (lessons learned) 

Po celou dobu průběhu projektu projektový manažer vyhodnocuje a zaznamenává 

do projektového dokumentu lessons learned společně s projektovým týmem 

na pravidelném status mítinku situace nebo aktivity, které měli pozitivní nebo negativní 

dopad a vliv na projekt nebo jakoukoliv jeho komponentu a stojí za to jí zaznamenat pro 

budoucí projekty. K negativní zpětné vazby budou současně definovány kroky 

k nápravě tak, aby se zamezilo jejímu opakovanému výskytu. 
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4.5. Doporučení 

Doporučení navrhovaného řešení 

Vypracované praktické řešení návrhu realizace projektu využívá teoretické poznatky 

z oblasti projektového managementu a uplatňuje tyto znalosti při řešení praktických 

úloh v průběhu všech fází životního cyklu projektu. Výsledkem navrhovaného řešení 

není jen demonstrace schopnosti aplikovat teorii do praxe, ale i použitelné materiály 

k dalšímu využití při řešení příštích návrhů realizace projektu. Součástí řešení je několik 

dokumentových zobecněných šablon, které lze použít při návrhu jakéhokoliv dalšího 

projektu v různých oblastech. Některé oblasti procesů projektového managementu 

nebyly rozpracovány do hlubšího detailu, ale je nutno říct, že snížení míry detailu nám 

naopak umožní využít získané poznatky v nejrůznějších odvětvích a míra detailu 

neomezuje jejich použití v jiných průmyslových a obchodních oblastech při řízení 

projektů. 

Doporučení pro analyzovaný podnik 

Hlavním doporučením pro analyzovaný podnik je analýza a formální dokumentace 

komplexních celofiremních procesů od nejvyšší strategické úrovně přes strategické 

obchodní jednotky až po nejnižší funkční oddělení. Jasným benefitem je možnost 

analyzovat slabé místa v procesu a navázání nákladových položek na jednotlivé 

procesy, jejich vstupy a výstupy. 

Vytvoření change management boardu neboli komise pro posuzování a schvalování 

změn na projektu, jejíž součástí by měl být power sponsor, byznys sponzor, vlastník 

změny, analytik a odborník na dané systémy, kterých se změna týká. 

Zavedení centrálního uložiště projektů sledujícího vývoj na projektech a jejich vazby 

na strategické cíle společnosti by usnadnilo rozhodování pro budoucí selekci 

projektových iniciativ ve vztahu k předpokládaným plnění deklarovaných benefitů 

projektu na základě statistického zpracování historických údajů. 

Zavedení obecná definice společných milníků projektu do harmonogramů všech 

projektů umožňující využití generování automatických reportů a grafů. 
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Zavedení procesu zpětné analýzy a vyhodnocení skutečně získaných benefitů po 

dokončení projektu by usnadnilo identifikaci ztrátových projektů a příčin jejich 

neúspěchu. 
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ZÁVĚR 

Cílem první části diplomové práce bylo jasně deklarovat, vymezit a vyjasnit základní 

stavební kameny projektového managementu, základní pojmy, metody a procesy. První 

teoretické kapitoly obsahují srozumitelné definice a vysvětlení základních pojmů. Dále 

se čtenář seznámí se základními procesy projektového managementu s popisem 

informací, které vstupují a jsou podstatné pro jednotlivé procesy a s popisem výstupních 

údajů, které lze očekávat v průběhu řízení projektů u konkrétních procesů a fází. 

Po přečtení teoretické části lze snadno pochopit význam a záměr projektového řízení 

v podniku. 

Pro proces analýzy podniku byly zvoleny metody SLEPT, PORTER a SWOT. Tyto 

metody napomohli identifikovat silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Odhalily 

také jednotlivé vazby a souvislosti plánovaných změn a jednotlivými faktory interního 

a externího okolí podniku. Výsledky zjištěné pomocí těchto metod byly zahrnuty jako 

vstupní důležité informace pro praktickou část návrhu projektu. Bylo zjištěno, že 

metody projektového řízení a plánování jsou velmi vhodným nástrojem k zefektivnění 

rozhodování podniku ve vztahu ke strategickým cílům, avšak procesy ještě nejsou zcela 

usazeny a standardizovány v každodenní firemní praxi. 

Hlavním cílem praktické práce bylo využít získané teoretické znalosti z oblasti 

projektového managementu a demonstrovat jejich použití na konkrétním projektu – 

zřízení nové pobočky v Nizozemí – Inovačního centra firmy. Tento cíl byl zcela jistě 

splněn a byla prokázána schopnost aplikovat teoretické poznatky v reálných situacích 

při návrhu projektu. Tento návrh řízení projektu lze dále uplatnit v exekuční fázi při 

realizaci specifikovaných požadavků, kde vytvořená pravidla a konfigurace procesů 

povede k úspěšnému dokončení projektu. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

AC 

 

Actual costs 

AMS 

 

Amsterdam 

BCWP 

 

Budgeted cost of work performed 

CPI 

 

Cost performance index 

CV 

 

Cost variance 

EAC 

 

Estimate at completion 

EV 

 

Eearned value 

PM 

 

Projektový manžer 

PMI 

 

Project Management Institute 

PSR 

 

Project status report 

PV 

 

Planned value 

SPI 

 

Schedule performance index 

SV 

 

Schedule variance 

WBS 

 

Work breakdown structure 

WP 

 

Work package 
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