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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je navrhnout projekt rozšíření výrobních prostor s využitím 

vhodné metodiky projektového řízení pro firmu COMPEX, spol. s r. o. V teoretické části 

jsou definovány stěžejní pojmy projektového managementu a vybrané metody 

strategického managementu. V následující analytické části je nejprve představena 

společnost, její podnikání a přístroje, které vyrábí. Poté je podle vybraných metod 

strategického managementu zmapováno interní a externí prostředí podniku, a definován 

a shrnut nalezený problém. Poslední návrhová část obsahuje zpracovanou celou 

projektovou přípravu, která je nachystána k realizaci. V projektové přípravě byla použita 

aplikace Microsoft Project 2019. 

Abstract 

The aim of this bachelor's thesis is to propose a project of expanding production space 

using a suitable project management methodology for the company COMPEX, spol. s r. 

o. The theoretical part defines the basic concepts of project management and chosen 

methods of strategic management. The following analytical part first introduces the 

company, its business and devices it manufactures. Then, according to chosen methods 

of strategic management, the internal and external environment is mapped and the 

problém found is defined and summarized. The last proposal part contains the processed 

whole project preparation, which is ready for realization. The Microsoft Project 2019 

application was used in the project preparation. 

Klíčová slova 

Projektové řízení, projekt, plánování projektu, výrobní prostory, MS Project, RIPRAN 

analýza 

Key words 

Project management, project, project planning, production space, MS Project, RIPRAN 

analysis 
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1.5.3 Porterův model pěti sil ................................................................................ 30 

1.5.4 SWOT analýza ............................................................................................ 31 

2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE ....................................... 32 

2.1 Představení společnosti ................................................................................... 32 

2.2 Předmět podnikání .......................................................................................... 33 

2.2.1 Přístroje ....................................................................................................... 33 

2.3 SLEPT analýza ............................................................................................... 35 

2.3.1 Sociální faktory ........................................................................................... 35 

2.3.2 Legislativní faktory ..................................................................................... 35 

2.3.3 Ekonomické faktory .................................................................................... 37 

2.3.4 Politické faktory .......................................................................................... 37 

2.3.5 Technologické a technické faktory ............................................................. 38 

2.4 McKinseyho model 7S.................................................................................... 38 

2.4.1 Strategie firmy ............................................................................................ 38 



  

2.4.2 Organizační struktura .................................................................................. 38 

2.4.3 Systémy ....................................................................................................... 41 

2.4.4 Styl řízení .................................................................................................... 41 

2.4.5 Spolupracovníci .......................................................................................... 42 

2.4.6 Schopnosti ................................................................................................... 42 

2.4.7 Sdílené hodnoty .......................................................................................... 43 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ ŘEŠENÍ ......................... 49 

3.1 SMART cíl ...................................................................................................... 49 

3.2 Identifikační listina projektu ........................................................................... 49 

3.3 Logický rámec ................................................................................................ 50 

3.4 Analýza zainteresovaných stran ...................................................................... 51 

3.5 WBS projektu ................................................................................................. 53 

3.6 Organizační struktura ...................................................................................... 56 

3.7 Časová analýza ............................................................................................... 56 

3.8 Zdrojová analýza............................................................................................. 60 

3.8.1 RACI matice ............................................................................................... 62 

3.9 Nákladová analýza .......................................................................................... 62 

3.10 Analýza rizik ................................................................................................... 64 

3.10.1 Identifikace rizik ......................................................................................... 64 

3.10.2 Kvantifikace rizik ....................................................................................... 65 
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ÚVOD 

Tato bakalářská práce se bude věnovat projektovému managementu. Konkrétně se bude 

jednat o navržení projektu rozšíření výrobních prostor pro firmu COMPEX, spol. s r. o. 

Návrhová část práce obsahuje zpracovanou celou projektovou přípravu. 

Ve firmě, ve které jsem měla možnost svou bakalářskou práci zpracovat, jsem objevila 

problém nedostačujících prostorů výroby. K vytvoření tohoto návrhu mě vedl i fakt, že 

firma již vyvíjí nové přístroje, ale k zahájení jejich výroby nemá volné prostory. 

Ukončení vývoje je naplánováno na začátek jara 2023, pokud by se ovšem situace 

nevyřešila, výroba by mohla být zahájena pouze na úkor stávající výroby. Celá výroba 

probíhá v pronajatých prostorách, takže v tomto místě není prostory možné rozšířit.  

Důležitým faktem je i ten, že firma vlastní volný pozemek, který koupila v minulosti. 

V té době s ním měla ovšem jiný záměr, který se ovšem ukázal jako nereálný a stavební 

parcela tedy zůstala prázdná. V současné době se uvažuje o využití volného pozemku pro 

přesunutí výroby. Zatím ovšem nebylo nic rozhodnuto a firma hledá i jiné možnosti, aby 

je mohla zvážit. Celý projekt by měl podniku jednak poskytnout přehled o tom, jak by 

realizace probíhala, jako podklad při posuzováni s dalšími možnostmi a pokud se pro 

realizaci projektu skutečně rozhodne, tak i jako ucelená projektová příprava.  



 12 

CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ  

Cílem této bakalářské práce bude navrhnout projekt rozšíření výrobních prostor 

s využitím metodiky projektového řízení, konkrétně pro firmu COMPEX, spol. s r. o. 

Bude se jednat návrh stavby nové výrobní haly a zajištění zařízení pro výrobu.  

V první části této práce bude popsána teorie čerpaná z odborné literatury, ze které budu 

v následujících částech vycházet. Nejprve bude definováno projektové řízení, projekt a 

další pojmy projektového managementu. Bude následovat popis životního cyklu projektu 

a jeho jednotlivých fází. Poté budou popsány stěžejní dokumenty, které je třeba ve 

zpracovat. Bude se jednat o identifikační listinu projektu, logický rámec, hierarchickou 

strukturu prací, registr zainteresovaných stran, organizační strukturu role a odpovědnosti, 

dále bude následovat časová, zdrojová a nákladová analýza, a nakonec bude popsána 

analýza rizik metodou RIPRAN. 

Na teoretickou část práce bude navazovat analytická. Nejprve bude představena samotná 

firma, předmět jejího podnikání a přístroje, které vyrábí. Ze strategického managementu 

byly vybrány čtyři analytické metody, které následně vyhodnotí postavení firmy. Bude to 

SLEPT analýza, McKinseyho model 7S, Porteův model pěti sil a SWOT analýza. 

Nakonec bude shrnut současný stav firmy a popsán problém. Analytická část práce by 

měla jednak přinést odhalení problému, ale především nastínit kontext celé organizace, 

aby bylo jasné, že řešení problému bude skutečně přínosné. 

V poslední části práce se budu zabývat samotným návrhem řešení problému. Bude zde 

zpracována celá projektová příprava, tedy vypracovány důležité dokumenty. Celý 

projektový cíl bude nejprve definován pomocí metody SMART. Bude následovat 

dokument zakládací listina projektu a logický rámec, které nám shrnou základní 

informace o celém projektu. Na ně naváže hierarchická struktura prací (WBS) společně 

s registrem zainteresovaných stran. Dále navrhnu organizační strukturu projektového 

týmu společně s maticí odpovědnosti. Dále budou následovat zdrojová, časová a 

nákladová analýza, které byly zpracovány v MS Projectu, stejně jako WBS. Nakonec 

budou pomocí metody RIPRAN stanovena, vyhodnocena a ošetřena možná rizika. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 Projektové řízení a projekt 

Projektové řízení můžeme definovat jako „souhrn aktivit spočívající v plánování, 

organizování, řízení a kontrole … s relativně krátkodobým cílem … pro realizaci 

specifických cílů a záměru.“ (Kerzner, cit. dle Svozilová, 2016, s. 17) 

Fiala (2004, s. 13) definuje projektové řízení jako „soubor modelů, metod, postupů, 

nástrojů a technik pro plánování a řízení realizace složitých projektů.“  

Pokud chceme cíle skutečně dosáhnout musíme si uvědomit, že je velmi důležité všechny 

zúčastněné správně motivovat, neboť bez motivace nebudeme mít jistotu, že nám budou 

při dosahování cíle nápomocni. (Lester, 2013, s. 7) 

Formulace definice projektu se v různých literaturách liší.  

Schwalbe (2011, s. 20) jej definuje jako „časově omezené úsilí vynaložené na vytvoření 

unikátního produktu, služby nebo výstupu… Na druhé straně jsou pak provozní činnosti, 

které slouží k udržení chodu firmy. Projekty se od provozních činností liší tím, že končí ve 

chvíli, kdy je dosaženo jejich cílů nebo je projekt ukončen.“  

Fiala (2004, s. 12) charakterizuje projekt jako „výsledek materiální nebo nemateriální 

povahy založený na strategickém plánu, navržený, organizovaný a realizovaný pod 

řízením někoho v zájmu vlastníka nebo zadavatele. Projekt je aktivita omezená v čase, 

realizovaná pouze jedenkrát…“  

Projekt může být také definován jako „dočasné úsilí vynaložené na vytvoření unikátního 

produktu, služby nebo určitého výsledku.“ (Guide, cit. dle Svozilová, 2016, s. 20) 



 14 

 

Obrázek č. 1: Projekt jako změna z počátečního do cílového stavu 

(Zdroj: Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv, 2012, s. 64) 

1.2 Trojimperativ projektu 

V kontextu s projekty a jejich cíli pracujeme se 3 základními veličinami. Jsou to cíl, čas 

a náklady neboli tzn. trojimperativ projektu. Vždy je důležité, aby byly tyto 3 veličiny 

v rovnováze.  

Veličiny jsou spolu velmi úzce propojeny. Pokud by se jedna z nich změnila a druhá by 

měla zůstat nezměněna, muselo by tedy dojít k určité změně třetí veličiny. 

Pokud bychom měli praktický příklad zakázky, na které pracují 4 pracovníci po 4 týdny 

a přišel by požadavek, abychom čas činnosti zkrátili o týden, museli bychom tedy buď 

slevit z požadavků na výstupy nebo přidat více pracovníků, případně obojí. (Doležal, 

Máchal, Lacko a kolektiv, 2012, s. 66) 

        Cíl (max.) 

 

 

 

        Čas (min.)                                  Náklady (min.)      

 

(Zdroj: vlastní zpracování dle: Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv, 2012, s. 66) 

Obrázek č. 2: Trojimperativ projektu 



 15 

1.3 Kontext projektu a organizace  

Každý projekt má své hranice, vnitřní vazby a vazby s okolím. Je to sytém, který nestojí 

zcela sám. Vazby s okolím neboli kontextem projektu mohou být dobré (pozitivní) či 

špatné (negativní). Abychom dosáhli úspěšnosti musíme tyto vazby včas odhalit a dále je 

sledovat. (Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv, 2012, s. 59-60) 

Faktorů, které projekt ovlivňují je mnoho. Mohou to jak externí, například koncoví 

uživatelé, dodavatelé, konkurence, politici, tak i interní, sem řadíme např. projektový 

tým, vedení organizace, případně akcionáře. Dobrý projektový manažer by si měl tyto 

faktory uvědomit a definovat jakým způsobem mohou projekt, po celou dobu jeho trvání, 

ovlivnit. (Lester, 2013, s. 15) 

Každý projekt má také vazby na organizaci, která jej realizuje, jde tedy o kontext 

organizace. Projekt musí zapadat do jejího programu a portfolia. (Ježková, Krejčí, Lacko 

a Švec, 2013, s. 24) 

1.4 Životní cyklus projektu 

V projektovém managementu používáme k pozorování procesů a vazeb tzv. životní 

cyklus projektu neboli Project Life Cycle – PLC. Slouží nám k určení zahájení a ukončení 

projektu a jeho jednotlivých fází. (Korecký a Trkovský, 2011, s. 61) 

Životní cyklus projektu lze rozdělit do následujících 3 fází. 

• Předprojektová fáze 

• Projektová fáze 

• Poprojektová fáze (Ježková, Krejčí, Lacko a Švec, 2013, s. 20) 

V předprojektové fázi se posuzuje, zda má vůbec smysl projekt zahajovat, jsou 

provedeny analýzy a studie (příležitosti a proveditelnosti) (Doležal, Máchal, Lacko a 

kolektiv, 2012, s. 169-170) 

Následuje projektová fáze. Jakmile je o realizaci projektu rozhodnuto, je třeba definovat 

cíl projektu a jeho výstupy, kterých má být dosaženo, jde o zahájení neboli start-up 

projektu. (Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv, 2012, s. 172)  
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Po zahájení dochází k plánování činností, které jsou nezbytné pro dosažení výstupů a 

splnění cíle, a také osob zodpovědných za jejich provedení. Hledají se rizika a sestavuje 

rozpočet. (Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv, 2012, s. 172) 

Pokud jsou připraveny všechny potřebné podklady, může projektový tým zahájit 

realizaci projektu. (Ježková, Krejčí, Lacko a Švec, 2013, s. 240)  

Ukončení projektu je závěrečnou fází, dochází v ní k předání výstupů a zpětnému 

hodnocení. Je důležité si uvědomit, že projekt nemusí vždy skončit úspěchem. (Ježková, 

Krejčí, Lacko a Švec, 2013, s. 254) 

Pokud jsou výstupy předány začíná poslední fáze, poprojektová. Obvykle se analyzuje, 

jak projekt probíhal a hodnotí se spolupráce, abychom v budoucím projektu již 

neopakovali chyby. Příkladem může být vyvarování se špatného subdodavatele apod. 

(Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv, 2012, s. 173) V této fázi se také hodnotí úspěšnost 

projektu a je snaha o udržitelnost výstupů. (Ježková, Krejčí, Lacko a kolektiv, 2012, s. 

20) 

V každé fázi projektu je důležité zpracovat určité dokumenty. Jejich seznam obsahuje 

následují tabulka, která je zároveň souhrnem pěti kroků k úspěšnému projektu. (Doležal, 

Krátký a Cingl, 2013, s. 10) 

Tabulka č. 1: Rozdělení dokumentů – základní a doplňkové 

Zdroj: (Doležal, Krátký a Cingl, 2013, s. 10) 

 

1.4.1 Identifikace 

V této fázi se určujeme, čeho vůbec chceme v projektu dosáhnout. (Doležal, Krátký a 

Cingl, 2013, s. 10) 
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1.4.1.1. SMART cíl 

K tomu abychom dovedli projekt k úspěšnému konci, je nezbytné si správně definovat cíl 

projektu. Čím je cíl jednoznačněji a přesněji definován, tím je vyšší šance, že skončí 

úspěšně. Správně stanovit cíl může být občas obtížné. Jednou z pomůcek je definování 

cíle podle techniky SMART. Co znamenají jednotlivá písmena, je popsáno níže. 

S – specifický (specific) – abychom zjistili CO vůbec budeme realizovat. 

M – měřitelný (measurable) – abychom ověřili, že jsme docílili požadovaného. 

A – akceptovaný (agreed) – abychom věděli, že zainteresované strany s naším 

projektem souhlasí. 

R – realistický (realistic) – aby bylo jasné, že to, co chceme realizovat je skutečně 

proveditelné. 

T – termínovaný (timed) – protože vše vyžaduje určitý termín. (Doležal, Máchal, Lacko 

a kolektiv, 2012, s. 65-66) 

1.4.1.1. Identifikační listina projektu 

Identifikační listina projektu nebo též Zakládací listina projektu obsahuje stěžejní 

informace týkající se projektu, definuje meze rozpočtu, harmonogram a požadované 

výsledky daného projektu. Pokud dojde k jejímu schválení sponzorem projektu, znamená 

to začátek celého procesu zahájení projektu.  

Identifikační listinu je třeba zpracovat pro každý projekt, aby byly všechny základní 

informace shromážděny na jednom místě pro následné kontroly během projektu. 

V opačném případě může dojít ke zmatku, kdo je vlastně odpovědný za projekt, jaké jsou 

milníky v projektu atd. (Doležal, Krátký a Cingl, 2013, s. 85) 

1.4.1.2. Logický rámec 

Logický rámec můžeme využít jako nástroj k určení hlavních projektových veličin. Jde o 

jistou část návrhu a řízení projektu, v níž je projekt řešen od prvotní přípravy, přes návrh, 

realizaci až do samotného vyhodnocení. (Doležal a kolektiv, 2016, s. 83) 

Logický rámec zobrazuje následující tabulka. 
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Tabulka č. 2: Logický rámec 

(Zdroj: Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv, 2012, s. 68) 

 

Klíčové činnosti, odpovídají na otázku, JAK dosáhneme požadovaného.  Jde o aktivity, 

které je nutné provést, abychom mohli postoupit o řádek výš. Mají rozhodující vliv na 

realizaci projektu.  

Konkrétní výstupy odpovídají na otázku, CO projekt přinese, a tedy co je nezbytné 

udělat, aby mohla požadovaná změna nastat. 

Každý projekt má vždy pouze jeden cíl. Ten nám odpovídá na otázku PROČ, vůbec 

projekt spouštíme, jaký máme důvod ke změně. Jde o změnu kvalitativní a kvantitativní, 

které může tým dosáhnout jedině pomocí určitých výstupů, ale nikdy ne přímo. (Doležal, 

Máchal, Lacko a kolektiv, 2012, s. 68-69) 

Projektový záměr „je popis rámcového záměru, jehož je náš projekt součástí, … přispívá 

k jeho naplnění…“ (Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv, 2012, s. 69)  

Ve sloupci objektivně ověřitelných ukazatelů (OOU) najdeme ukazatele, podle kterých 

můžeme ověřit, zda se nám záměru, cíle a výstupů, skutečně podařilo dosáhnout. 

Do políčka OOU záměru uvedeme hodnotu, kterou budeme následně posuzovat v rámci 

celého kontextu. U cíle a výstupů uvádíme hodnotu, kterou musíme získat nejpozději při 

ukončení projektu, abychom mohli prohlásit, že jsme dosáhli splnění předmětné položky. 

Třetí sloupec způsob ověření popisuje, jakým způsobem budeme ukazatele později 

ověřovat. Například může uvádět osobu zodpovědnou za ověření, jaké náklady a čas jsou 

nezbytné k ověření nebo kdy se budou ukazatele ověřovat a jak dokumentovat. (Doležal, 

Máchal, Lacko a kolektiv, 2012, s. 70) 
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Do posledního sloupce zapisujeme předpoklady příslušného řádku, za kterých 

dosáhneme zmíněného na řádku výše. (Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv, 2012, s. 68) 

Vazby logického rámce 

Mezi sousedními řádky logického rámce existuje tzv. kauzální vztah, tedy jde o příčinu a 

její následek (jestliže – pak). Patí tvrzení, že pokud se nám podaří splnit klíčové aktivity, 

pak dosáhneme výstupů. Jestliže dosáhneme výstupů, pak splníme cíl a jestliže splníme 

cíl, pak také zajistíme přínosy projektu. (Doležal a kolektiv, 2016, s. 87) 

Vazby přehledně znázorňuje následující tabulka.  

Tabulka č. 3: Vazby logického rámce 

(Zdroj: Doležal a kolektiv, 2016, s. 88) 

 

1.4.2 Zadání/definice 

Nyní určujeme, co všechno bude projekt obnášet. (Doležal, Krátký a Cingl, 2013, s. 10) 

1.4.2.1. Hierarchická struktura prací (WBS) 

WBS je považována za jeden z nejpřehlednějších záznamů. Je první aktivitou pro 

vytvoření projektového plánu a vzniká většinou na základě brainstormingu projektového 

týmu. 

Jednotlivé činnosti tvoří celkový projekt. Pomocí výstupů, které projektový tým předá, je 

tak dosaženo cíle.  
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Pro rozklad tohoto celku se využívá nástroj WBS neboli Work breakdown structure, 

česky struktura rozpadu prací. Jedná se o již hotovou práci. WBS tedy tvoří činnosti 

podrobně rozepsané do jednotlivých úrovní, které je potřeba realizovat. Dodání těchto 

výstupů je úkolem projektového týmu.  

Zpracování WBS slouží jako podklad projektovému týmu k tomu, aby bylo jasné, co vše 

má být dodáno, a naopak nebylo dodáno něco, co není podstatné pro realizaci cíle 

projektu. (Doležal, Krátký a Cingl, 2013, s. 57) 

WBS bývá obvykle sestavena „shora dolů“, tzn. že se postupuje od těch největších a 

nejkomplexnějších celků k menším podrobným detailům. 

Balíky na nejnižší úrovni obsahují výsledky práce. U všech můžeme určit náklady a čas 

nezbytné k jejich vytvoření. Projektový tým by měl odhadnout, jak detailně popsat 

strukturu, aby nezabíhal do zbytečných detailů, ale zároveň nesmí zapomenout na nic 

důležitého.  

Tento dokument můžeme považovat za podklad pro následné přiřazení odpovědností 

k jednotlivým činnostem a jako základ pro pozdější vytvoření harmonogramu a rozpočtu. 

(Doležal, Krátký a Cingl, 2013, s. 58) 

1.4.2.2.  Registr zainteresovaných stran 

Za zainteresovanou stranu jsou považováni všichni, které projekt nějakým způsobem 

ovlivňuje. (Doležal, Krátký a Cingl, 2013, s. 47) 

Mohou jimi tedy být například zákazníci, sponzoři a investoři projektu, zadavatel 

projektu a realizátor projektu. (Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv, 2012, s. 49) 

Řízení zainteresovaných stran nebývá vždy jednoduché, najdou se určité strany, které 

budou chtít, aby projekt neuspěl.  (Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv, 2012, s. 50) 

Každá zainteresovaná strana má jistá odlišná očekávání, vlastníci a investoři očekávají 

transparentnost, růst hodnoty podniku, zákazníci zase očekávají kvalitní produkty a 

přiměřenou cenu a obchodní partneři včasné plnění závazků nebo kvalitní smlouvy a 

jednání. Společně s firmou se snaží především o vytvoření zisku. (Doležal, Máchal, 

Lacko a kolektiv, 2012, s. 52) 
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Abychom tedy mohli se zainteresovanými stranami správně komunikovat a pracovat, je 

nutné nejprve určit, kdo bude na projektu spolupracovat, koho se dotkne neboli strany 

identifikovat. Dále vyhodnotíme jejich zájem, jejich očekávání od projektu a postoj. 

(Ježková, Krejčí, Lacko a Švec, 2013, s. 68) Protože zainteresované strany mohou mít 

rozdílné postoje k projektu, musí je projektový tým rozdělit do kategorií, aby poté mohl 

zvolit správnou strategii pro jejich zapojení do projektu. Následující graf matice „vliv x 

postoj“ usnadňuje projektovému týmu zvolit správnou strategii pro zapojení. (Doležal, 

Krátký a Cingl, 2013, s. 48) 

 

Obrázek č. 3: Matice "vliv x postoj" 

(Zdroj: Doležal, Krátký a Cingl, 2013, s. 48) 

Podle toho, jak zainteresované strany rozdělíme, poté volíme strategii zapojení. Zda je 

přizveme při řešení, dáme jim možnost spolurozhodnout či je budeme jen průběžně 

informovat o výsledcích. (Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv, 2012, s. 55)  

1.4.3 Plánování 

Ve fázi plánování stanovíme, co všechno bude potřeba pro realizaci projektu a jak tedy 

bude probíhat. (Doležal, Krátký a Cingl, 2013, s. 10) 

1.4.3.1. Organizační struktura, role a odpovědnosti 

Organizací projektu se rozumí uspořádání organizační struktury tak, jak je pro danou 

situaci nejvhodnější. Nemusí být tedy trvalá a dle přicházejících událostí, jako jsou 
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například legislativní, ekonomické, či kulturní nebo jiné vlivy, je možné ji přetvářet. 

(Ježková, Krejčí, Lacko a Švec, 2013, s. 115) 

Dokument organizační struktura, role a odpovědnosti slouží projektovému týmu k 

jasnému definování složení týmu, určení rolí, odpovědností a pravomocí jednotlivých 

členů týmu. 

Při vytváření organizační struktury se většinou vychází z Logického rámce nebo WBS. 

(Doležal, Krátký a Cingl, 2013, s. 86) 

Manažer projektu je klíčovou osobou projektu, má na starost plnění cílů. Pokud to projekt 

vyžaduje, je možná pozice asistenta manažera projektu, který plní dílčí úkoly 

manažera. Projektová kancelář je tvořena manažerem a jeho asistenty. Ti mají na starost 

administrativu a dokumentaci projektu. Čtvrtým subjektem je projektový tým, který 

projekt realizuje. (Svozilová, 2016, s. 28-33)  

Matice odpovědnosti neboli RACI matice 

V projektu je třeba přiřadit činnosti jednotlivým osobám, tak aby bylo vždy jasné, která 

osoba je za danou část odpovědná a bylo zřejmé, kdo má danou činnost provést. Za každý 

pracovní balík odpovídá vždy právě jedna osoba. Matice odpovědnosti poskytuje přehled 

o pravomocech jednotlivých členů projektového týmu. (Doležal, Krátký a Cingl, 2013, s. 

79) 

Matice se tvoří na základě WBS a ke každému pracovnímu balíku je přiřazena příslušná 

odpovědnost.  

Role v matici jsou následující: 

• R (responsible) – je to osoba, která daný balík realizuje, tzn. že provádí danou 

činnost. (Ježková, Krejčí, Lacko a Švec, 2013, s. 121) Může být více osob, které 

vykonávají jednu činnost. (Doležal, Krátký a Cingl, 2013, s. 80) 

• A (acountable) – je to osoba, která nese za daný balík odpovědnost a daný balík 

schvaluje či podepisuje. (Ježková, Krejčí, Lacko a Švec, 2013, s. 121) Vždy může 

být pouze jedna osoba. (Doležal, Krátký a Cingl, 2013, s. 80) 

• C (consulted) – je to osoba, která provádí konzultaci. Tato osoba sice práci 

neprovádí, ale danou problematiku dobře zná.   
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• I (informed) – jedná se o osobu, která potřebuje znát podrobnosti o stavu práce 

či výstupech. Jsou to členové týmu, kteří pro svou činnost potřebují znát tyto 

skutečnosti. (Ježková, Krejčí, Lacko a Švec, 2013, s. 121) 

1.4.3.1. Harmonogram projektu 

Harmonogram uvádí činnosti, které je třeba vykonat a osoby, které je mají provést. Je to 

jeden z hlavních nástrojů k porovnání plánu se skutečností. Zpracování harmonogramu 

je v projektu velmi důležité, bez něj by se mohlo stát, že si projektový tým ani 

neuvědomí, že je již ve velkém zpoždění, které nemůže dotáhnout. Je to způsob, jak 

optimalizovat hospodaření s lidskými zdroji. (Doležal, Krátký a Cingl, 2013, s. 111) 

Harmonogram vychází z WBS, všechny činnosti jsou následně ohodnoceny dobou 

trvání a náročností na lidské zdroje. Činnosti se řadí dle logických vazeb za sebou. 

(Doležal, Krátký a Cingl, 2013, s. 112) 

Pro tvorbu Harmonogramu se využívá Ganttova diagramu. 

Ganttův diagram 

Diagram znázorňuje informace obsažené v harmonogramu graficky, formou řádkového 

grafu. Na levé straně se pod sebe zapisují jednotlivé činnosti. Kolmo k ose činností se 

zakresluje časová osa, nad kterou se pak vodorovně zakreslují doby trvání, pomocí 

úseček. Tyto úsečky jsou na lince řádku činnosti, ke které náleží. (Ježková, Krejčí, 

Lacko a Švec, 2013, s. 127) 

Než začneme zpracovávat samotný diagram, je dobré si nejprve vytvořit síťový 

diagram. Ganttův diagram se nám pak bude lépe vytvářet. Hlavními prvky jsou zde 

činnost (hrana) a událost (uzel). Nejprve se stanoví návaznosti jednotlivých činností a ty 

jsou následně ohodnoceny dobou trvání. V grafu se zakresluje jako šipka. Na začátku a 

konci každé činnosti zaznamenáme do grafu událost neboli uzel, zakresluje se jako 

kolečko. (Yadav and Malik, 2014, s.269) 

Vhodným nástrojem pro tvorbu Ganttova diagramu je aplikace Microsoft Project. 

Diagram je zobrazen jako časová osa, ve které jsou zaneseny činnosti projektu. 

Závislost jednotlivých úkolů se zobrazuje pomocí šipek. (Schwalbe, 2011, s. 541) 
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Harmonogram se dále doplňuje o informaci o zdrojích. Vzhledem k tomu, že je možné, 

aby současně běželo více projektů, které potřebují stejné zdroje, je důležitá informace o 

disponibilitě zdrojů. Často se potýkáme právě s jejich nedostatkem, který je třeba 

vyřešit, aby nedošlo ke zpoždění projektu. Pokud by měla některá z činností 

dostatečnou časovou rezervu, lze její zdroj přesunout na místo, kde je zdrojů málo a 

činnost by nebyla splněna v termínu, a tedy první činnost bude prodloužena. (Doležal, 

Krátký a Cingl, 2013, s. 112 a 115) 

Příkladem optimálního rozložení zdrojů může být následující obrázek, který znázorňuje 

jak Ganttův diagram, tak i histogram zdrojů. Součástí obrázku je i síťový graf. 

 

Obrázek č. 4: Ganttův diagram, histogram a síťový graf 

(Zdroj: Doležal, Krátký a Cingl, 2013, s. 115) 

Využití časových rezerv bývá optimálním řešením při nedostatku zdrojů. Pokud by 

reálně tato možnost nešla použít může být využita například práce přesčas nebo použit 

výkonnější zdroj práce. (Doležal, Krátký a Cingl, 2013, s. 116) 

Podle Řeháčka (2013, s. 52-53) je plánování zdrojů určení toho, jaké lidské, technické či 

jiné zdroje budeme na projekt potřebovat. Vstupem pro plánování zdrojů nám může být 
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například struktura WBS.  Můžeme nahlédnout do záznamů podobných předešlých 

projektů, tedy využít historických souvislostí. Dále nám jako podklad můžou posloužit 

soupis požadavků na rozsah prací nebo popis sestavy zdrojů (pracovníci, materiál, 

zařízení). Při plánování zdrojů je také potřeba pamatovat na zásady organizace, tj. 

personální zabezpečení apod.  

1.4.3.2. Rozpočet projektu 

Stanovení výdajů, které nás v projektu čekají, je jednou ze stěžejních bodů fáze plánování 

projektu. Podle rozpočtu zjistíme, zda vůbec máme prostředky k tomu, abychom mohli 

projekt zahájit nebo si budeme muset vzít hypotéku. 

Tvorba rozpočtu probíhá ve dvou fázích. Tou první je hrubý odhad, zde používáme 

metodu „shora-dolů“. Obvykle bývá zpracován v předprojektové nebo zahajovací fázi. 

Nyní se struktura WBS teprve vytváří.  (Ježková, Krejčí, Lacko a Švec, 2013, s. 164) 

Abychom určili náklady můžeme využít odhadování pomocí analogie, tedy využijeme 

historických záznamů, tzn. při určování nákladů vycházíme z rozpočtů předešlých 

projektů. Další možností je využít databází nákladů, například stavebních firem. Tento 

způsob se nazývá parametrické odhadování.  

Ve druhé fázi používáme metodu „zdola-nahoru“, když známe strukturu WBS, a tedy 

můžeme ocenit jednotlivé pracovní balíky. Dále známe harmonogram a zdroje, kde 

můžeme ocenit práci. Nesmíme zapomenout na rezervy, tedy ocenit rizika.  Tato metoda 

se uplatňuje ve fázi plánování projektu. (Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv, 2012, s. 204) 

Náklady při stanovení podrobného rozpočtu dělíme do dvou skupin, první z nich jsou 

přímé náklady, ty také přímo souvisejí s realizací daného projektu, mohou to být 

následující: náklady na materiál, náklady na pracovníky, nákup služeb, pořízení 

hmotného a nehmotného majetku apod. Druhou skupinou jsou náklady nepřímé, ty nelze 

přímo přiřadit k jednotlivým projektům, mohou to být náklady na provoz budov, daně, 

poplatky, nepřímé osobní náklady atd. (Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv, 2012, s. 204-

205) 

Jak již bylo zmíněno, v každém projektu je nutné počítat s jistými riziky, je tedy nutné 

vytvořit i rezervy na jejich krytí. Mezi nejčastější rezervy patří rezervy na kurzové 
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ztráty, pokud se nakupuje zboží či služby ze zahraničí, musíme mít na paměti, že kurzy 

cizích měn se rychle mění. Další rezervy mohou být na dodatečné náklady, protože se 

může stát, že až při realizaci projektu zjistíme, že potřebujeme další techniku či pracovní 

sílu. Situace může nastat při rekonstrukci starých objektů apod. (Doležal, Máchal, Lacko 

a kolektiv, 2012, s. 206) 

1.4.3.3. Rizika v projektu 

Riziko může být definováno jako „Kombinace pravděpodobnosti nějaké události a jejích 

následků“ (OGC, 2007 cit. dle Korecký a Trkovský, 2011, s. 33) nebo jako „Nejistá 

událost nebo soubor událostí, které, pokud nastanou, budou mít účinek na dosažení cílů.“ 

… „Riziko se skládá z kombinace pravděpodobnosti výskytu vnímané hrozby nebo 

příležitosti a velikosti jejího dopadu (impact) na cíle. Hrozba je použita k popisu nejisté 

události, která by mohla mít negativní dopad na cíle nebo přínosy, příležitost popisuje 

nejistou událost, která by mohla mít příznivý dopad na cíle nebo přínosy“. (BSI, IEC, 

ISO, 2002 cit. dle Korecký a Trkovský, 2011, s. 33-34) 

RIPRAN analýza 

Ripran analýzaTM (neboli Risk Project Analysis) se skládá ze 4 po sobě jdoucích kroků, 

viz následující obrázek. (Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv, 2012, s. 90) 

 

Obrázek č. 5: RIPRAN analýza 

(Zdroj: RIPRAN-dostupné z https://ripran.cz) 
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V prvním kroku se tým zabývá identifikací nebezpečí projektu, tedy hledá možné 

hrozby, ke kterým následně připisuje scénáře. Případně je možno postupovat opačným 

způsobem, tedy nejprve určit scénář a poté hrozbu. 

Druhým krokem je rozšíření tabulky o další 3 členy neboli kvantifikace rizika. Prvním 

kvantifikačním členem je pravděpodobnost výskytu rizika. (Doležal, Máchal, Lacko a 

kolektiv, 2012, s. 91) 

Následující tabulka obsahuje verbální kvantifikaci pravděpodobnosti. 

Tabulka č. 4: Tabulka verbálních hodnot pravděpodobnosti 

(Zdroj: vlastní zpracování dle: Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv, 2012, s. 91) 

VP – vysoká pravděpodobnost  nad 33 % 

SP – střední pravděpodobnost  10–33 % 

NP – nízká pravděpodobnost – pod 10 % 

 

Ve druhém sloupci se hodnotí dopad hrozby na projekt. Hodnoty se určují podle 

následující tabulky. 

Tabulka č. 5: Tabulka verbálních hodnot nepříznivých dopadů na projekt 

(Zdroj: vlastní zpracování dle: Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv, 2012, s. 92) 

Velký nepříznivý dopad na projekt – VD škoda více než 20 % z rozpočtu 

Střední nepříznivý dopad na projekt – SD škoda 0,51–19,5 % z rozpočtu 

Malý nepříznivý dopad na projekt – MD Škoda do 0,5 % z rozpočtu 

 

V posledním sloupci se obě předešlé hodnoty zapíšou do tabulky a riziko ohodnotí dle 

následujícího pravidla. 
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Tabulka č. 6: Vazební tabulka pro přiřazení verbální hodnoty rizika 

(Zdroj: vlastní zpracování dle: Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv, 2012, s. 92) 

 VD SD MD 

VP 

vysoká hodnota rizika 

VHR 

vysoká hodnota rizika 

VHR 

střední hodnota rizika 

SHR 

SP 
vysoká hodnota rizika 

VHR 

střední hodnota rizika 

SHR 

nízká hodnota rizika 

NHR 

NP 
střední hodnota rizika 

SHR 

nízká hodnota rizika 

NHR 

nízká hodnota rizika 

NHR 

 

V následujícím třetím kroku jsou k uvedeným rizikům navrhována opatření, náklady 

na jejich realizaci, zodpovědná osoba a je přidělena nová hodnota rizika. 

Ve čtvrtém kroku je vyhodnocena rizikovost projektu a také posouzeno, zda projekt 

vyžaduje, pro své další pokračování, nějaká speciální opatření. (Doležal, Máchal, Lacko 

a kolektiv, 2012, s. 90-93) 

1.4.4 Realizace 

V této fázi se vytváří produkt projektu. Plní se stanovený cíl a požadavky. (Ježková, 

Krejčí, Lacko a Švec, 2013, s. 240) Důležité jsou v této fázi porady projektového týmu, 

kde se kontroluje plnění úkolů a hodnotí odvedená práce. Tyto meetingy se 

dokumentují v zápisech z porad. (Doležal, Krátký a Cingl, 2013, s. 123) Projektový tým 

také vede report o stavu projektu, který poskytuje klíčové informace o stavu projektu a 

jeho vývoji. (Doležal, Krátký a Cingl, 2013, s. 131) Celý projekt by měl být zahájen 

kick-off meetingem. (Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv, 2012, s. 172) 

1.4.5 Ukončení 

Ukončení je závěrečnou fází projektové fáze. Nyní je vhodné, aby projektový tým 

zpracoval základní dokumenty Akceptační a Vyhodnocení projektu. Dále mohou být 
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zpracovány Předávací protokol a Poučení z projektu. (Doležal, Krátký a Cingl, 2013, s. 

10) 

1.5 Metody vybrané ze strategického managementu 

Následující metody budou použity v analytické části práce. 

1.5.1 SLEPT analýza 

Tato analýza zkoumá faktory vnějšího prostředí, které mohou nastat, a tak organizaci 

nějakým způsobem ovlivnit.   

Jsou to to tyto faktory: 

• Sociální (socials) – tedy jak veliká je populace, věkové rozdělení, situace na trhu 

práce apod. 

• Legislativní (legal) – jaké zákony a normy firmu ovlivňují. 

• Ekonomické (economic) – jak je vysoká inflace, výše HDP, jak snadno či obtížně 

lze získat úvěr, výše daní apod. 

• Politické (policy) – stav zahraniční politiky, stabilita politické situace. 

• Technologické či technické (technology) – týká se úrovně a podpory vědy a 

výzkumu. (Ježková, Krejčí, Lacko a Švec, 2013, s. 37-38) 

1.5.2 McKinseyho model 7S 

Tento model popisuje kritické faktory úspěchu firmy. Jde o analýzu vnitřního prostředí. 

Jsou jimi následující: 

• Strategie (strategy) – jedná se o vize a cíle společnosti, tedy směr, kterým se 

ubírá. Jde o jistá pravidla, která by se měla dodržovat, aby bylo dosaženo cílů. 

• Struktura (structure) – organizační struktura by měla být zvolena tak, aby byly 

zadané úkoly rozděleny co nejefektivněji. Typů organizačních struktur existuje 

hned několik. Patří mezi ně liniová struktura, funkcionální struktura, liniově-

štábní struktura, divizní struktura a maticová struktura. 

 

• Systémy (systems) – sem patří postupy informací v podniku. 
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• Schopnosti (skills) – se týkají především kvalifikace zaměstnanců a také umění 

vedoucích přizpůsobit se přicházejícím změnám. 

• Styl (style) – organizace se dá řídit různými způsoby. Může to být stylem 

autokratickým, demokratickým či liberálním. Při autokratickém stylu řízení je 

veškerá rozhodovací moc v rukou vedoucího. Opakem je liberální styl, kdy 

rozhoduje skupina podřízených a vedoucí zasahuje jen málo. Středem mezi těmito 

styly je pak demokratický styl, kdy mají podřízení možnost se vyjádřit 

k rozhodnutí nadřízeného. 

• Spolupracovníci (stuff) – lidé zvyšují produktivitu společnosti. Každý manažer 

by měl umět dobře komunikovat. Je to velmi důležité pro další rozvoj firmy. 

• Sdílené hodnoty (shared values) – jedná se o kulturu firmy. Vždy je dobré 

vytvořit jistý soubor norem a názorů, které přispívají ke klidnému chodu uvnitř 

firmy. (Smejkal a Rais, 2013, s. 40-52) 

1.5.3 Porterův model pěti sil 

Porterův model pěti sil nám umožňuje analyzovat firmu v externím prostředí. Tato 

analýza nám poskytne výčet příležitostí a hrozeb. Pro její provedení používáme podrobné 

podklady, které získáme přímo v místech, kde jednotlivé síly Porterova modelu působí. 

(Fotr, Vacík, Souček, Špaček, Hájek, 2012, s. 41) 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6: Porterův model pěti sil 

(Zdroj: vlastní zpracování dle: Fotr, Vacík, Souček, Špaček, Hájek, 2012, s. 41) 

Potenciální noví 

konkurenti 

Konkurence 

Substituty 

Zákazníci Dodavatelé 
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1.5.4 SWOT analýza 

Tato metoda analýzy silných a slabých stránek nám pomůže definovat rizika a příležitosti 

podniku.  (Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv, 2012, s. 60)  

Název analýzy SWOT pochází ze 4 anglických slov. 

• S = strenghts – jsou silné stránky a přednosti pocházející z vnitřního prostředí 

• W = weakness – jsou slabé stránky pocházející z vnitřního prostředí 

• O = opportunities – jsou příležitosti přicházející z vnějšího prostředí 

• T = threats – jsou hrozby pocházející z vnějšího prostředí (Doležal, Máchal, 

Lacko a kolektiv, 2012, s. 102) 

Tabulka č. 7: SWOT analýza 

(Zdroj: vlastní zpracování dle: Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv, 2012, s. 61) 

 Pomocné Škodlivé 

Vnitřní 

Původ 

Silné stránka 

S 

Slabé stránky 

W 

Vnější 

Původ 

Příležitosti 

O 

Hrozby 

T 

 

SWOT analýza je výbornou pomůckou, pokud chceme např. zjistit, jaké je postavení 

podnikatelského záměru podniku v prostředí konkurence. (Korecký a Trkovský, 2011, s. 

218) 

Tabulku je dobré doplnit o další 4 sloupce. Do prvního z nich se uvede hodnota menší 

než 1. Zde se porovnávají faktory jako jeden celek, tzn. ke každému se napíše jeho váha 

v porovnání s ostatními faktory. Do druhého sloupce píšeme hodnoty 1-5. Nyní již 

porovnáváme každý faktor samostatně, podle toho, jak stěžejní pro nás je, zda se dá nějak 

napravit apod. Další sloupec obsahuje součin dvou předešlých hodnot. V posledním 

kroku sečteme všechny hodnoty ze třetího sloupce v dané skupině a tento součet zapíšeme 

do sloupce posledního. Tyto čtyři hodnoty spolu porovnáme a vyhodnotíme situaci firmy. 

(EKOSPACE. Strategický management 19 - SWOT analýza (praktická ukázka), 25. 9. 

2016)  
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

2.1 Představení společnosti 

Společnost COMPEX, spol. s r. o. (dále jen COMPEX) byla založena v roce 1991 Ing. 

Radkem Nešporem, který je zároveň jednatelem firmy.  Společníkem je Yveta 

Nešporová. Oba společníci mají stejný 50 % podíl na základním kapitálu, který činí 

100 000 Kč. (COMPEX, spol. s r. o., Brno IČO 12164739 - Veřejný rejstřík a Sbírka 

listin: Výpis z obchodního rejstříku, ©2012-2015) 

Až do roku 2010 byla činnost společnosti zaměřena především na velkoobchod se 

spotřební elektronikou, zdravotnickými a kosmetickými prostředky. V roce 2010 byla 

registrována vlastní značka JETT. Společnost začala vyvíjet vlastní ovládací jednotky 

ke zdravotnickým přístrojům. V roce 2012 přišla firma s nápadem vývoje vlastního 

přístroje, který pracuje na pracuje na bázi stejnosměrného proudu generujícího plasmu. 

V roce 2014 byl dokončen vývoj a představen první vlastní přístroj JETT PLASMA LIFT 

a o další dva roky později také přístroj JETT PLASMA LIFT MEDICAL, určený pro 

dermatologii a estetickou medicínu. (O nás, ©2020) 

 

 

Obrázek č. 7: Logo značky JETT 

(Zdroj: JETT, ©2020) 
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2.2 Předmět podnikání 

Předmětem podnikání dle obchodního rejstříku je výroba, obchod a služby neuvedené v 

přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, výroba, instalace, opravy elektrických strojů a 

přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení a poskytování nebo 

zprostředkování spotřebitelského úvěru. (COMPEX, spol. s r. o., Brno IČO 12164739 - 

Veřejný rejstřík a Sbírka listin: Výpis z obchodního rejstříku, ©2012-2015) 

Společnost se v současnosti zabývá především výrobou zdravotnických přístrojů značky 

JETT a jejich dalším výzkumem. Tyto přístroje jsou určeny hlavně pro dermatology, 

plastické chirurgy, oftalmology a otorinolaryngology. (O nás, ©2020) 

2.2.1 Přístroje 

Firma COMPEX momentálně vyrábí dva zdravotnické přístroje. Prvním z nich je JETT 

PLASMA LIFT MEDICAL a druhým je JETT PLASMA LIFT. V současné době je také 

prováděn další výzkum pro využití této technologie v jiných zdravotnických oborech. 

JETT PLASMA LIFT MEDICAL 

Jde o přístroj, využívaný především v estetice, dermatologii a oftalmologii. Jedná se o 

přenosný stejnosměrný elektrokauter, určený k ošetření pokožky a sliznic. Je možné jej 

použít k odstranění jizev, menších bradavic, fibromů, hemangiomů a nežádoucích 

kožních útvarů, angiektázií, keratóz apod.  

Výše uvedených účinků je dosaženo pomocí posloupností jiskrových výbojů 

generovaných pomocí stejnosměrného napětí. Jiskrové výboje vytvářejí teplo, které 

ohřívá pokožku. Jedná se o tzv. fulguraci. Stejnosměrné napětí, umožňuje oproti 

střídavému zasáhnout velmi malou plochu, cca 1 mm2, ošetření pokožky i cílená 

destrukce kožních buněk je tedy velmi přesná a nedochází zde k poškození okolní tkáně. 

Samotný jiskrový výboj vzniká za pomoci vysokého napětí 4–5,5 kV s intenzitou do 3 

W. (COPMEX-Interní dokumenty, 2019) 
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Obrázek č. 8: Přístroj JETT PLASMA LIFT MEDICAL 

(Zdroj: Produkty-JETT PLASMA LIFT MEDICAL, ©2020) 

JETT PLASMA LIFT 

Přístroj JETT PLASMA LIFT pracuje na stejném principu jako přístroj JETT PLASMA 

LIFT MEDICAL. Generuje tok plasmového výboje, který při působení na tkáně spouští 

specifický mechanismus reakcí. Působení plasmových toků na tkáň umožňuje dosáhnout 

velice efektivního peelingu, obnovy tkání, jejich zpevnění, zlepšení pružnosti a také 

posiluje odolnost tkáně a její obranyschopnost. Nejčastějšími oblastmi ošetření jsou 

obličej, krk, dekolt, poprsí a ruce, případně i stehna nebo hýždě. Přístroj se používá 

k vyhlazování vrásek, odstranění jizev a strií, ošetření celulitidy, žilek, pigmentových 

skvrn a také jako doplňková léčba akné. (COMPEX-Interní dokumenty, 2019) 

 

Obrázek č. 9: Přístroj JETT PLASMA LIFT 

(Zdroj: Produkty-JETT PLASMA LIFT, ©2020) 
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2.3 SLEPT analýza 

Následující analýza bude hodnotit firmu z hlediska sociálního, legislativního, 

politického, ekonomického a technologického. Tedy spíše z hlediska působení spíše 

vnějších faktorů. 

2.3.1 Sociální faktory 

Firma COMPEX má pouze 20 interních zaměstnanců, jedná se tedy o malý podnik. Tento 

malý počet můžeme brát jako výhodu, protože zde nedochází, jako například u velkých 

podniků v době krize, k masivnímu propouštění. Firma také příliš nelpí na 

vysokoškolském vzdělání. Spíše ji zajímá praxe a dovednosti nových zaměstnanců. 

Hlavní je ochota naučit se novým věcem. Ovšem zaměstnanecký tým je již dlouho 

stabilní. Vedení firmy rádo přijímá mladé vysokoškoláky z oboru elektrotechniky, kteří 

se vyznají v nových technologiích. Všichni nově příchozí zaměstnanci jsou proškoleni 

v dané problematice. 

2.3.2 Legislativní faktory 

Zákony, které ovlivňují firmu COMPEX jsou jak české, tak i zahraniční, protože firma 

většinu své produkce vyváží do zahraničí. Jsou to například daňové zákony, zákon o 

obchodních korporacích, občanský a pracovní zákoník. Stěžejní je ovšem fakt, že se jedná 

o firmu, která se zabývá výrobou zdravotnických přístrojů, a tudíž musí řídit řadou norem, 

které se vztahují k výrobě těchto přístrojů a jejich distribuci. Tyto normy se musí striktně 

dodržovat. Výčet nejdůležitějších norem je následující. 

• ČSN EN ISO 13485:2017 – Zdravotnické prostředky – Systémy managementu 

kvality – Požadavky pro účely předpisů 

• ČSN EN 60601-1:2007/A1:2014/A11:2012/A12:2015/AC:2016-04 – 

Zdravotnické elektrické přístroje – Část 1: Všeobecné požadavky na základní 

bezpečnost a nezbytnou funkčnost 

• ČSN EN 60601-1-2:2016 – Zdravotnické elektrické přístroje – Část 1 – 2: Obecné 

požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost – Skupinová norma: 

Elektromagnetická rušení – Požadavky a zkoušky 
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• ČSN EN 62366-1:2019 – Zdravotnické prostředky – Část 1: Aplikace techniky 

použitelnosti na zdravotnické prostředky 

• ČSN EN ISO 10993-1:2010/AC:2010-09 – Biologické hodnocení zdravotnických 

prostředků – Část 1: Hodnocení a zkoušení v rámci procesu řízení rizika 

• ČSN EN ISO 10993-5:2010 – Biologické hodnocení zdravotnických prostředků 

– Část 5: Zkoušky na cytotoxicitu in vitro 

• ČSN EN ISO 10993-10:2014 – Biologické hodnocení zdravotnických prostředků 

– Část 10: Zkoušky dráždivosti a senzibilizace kůže 

• ČSN EN ISO 11138-1:2017 – Sterilizace výrobků pro zdravotní péči – Biologické 

indikátory – Část 1: Obecné požadavky 

• ČSN EN ISO 11737-1:2018 – Sterilizace výrobků pro zdravotní péči – 

Mikrobiologické metody – Část 1: Stanovení populace mikroorganismů na 

výrobcích 

• ČSN EN ISO 11737-2:2010 – Sterilizace zdravotnických prostředků – 

Mikrobiologické metody – Část 2: Zkoušky sterility prováděné při definování, 

validaci a udržování postupu sterilizace 

• ČSN EN ISO 11607-1:2018 – Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické 

prostředky – Část 1: Požadavky na materiály, systémy sterilní bariéry a systémy 

balení 

• ČSN EN ISO 11607-2:2018 – Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické 

prostředky – Část 2: Validace požadavků na proces tvarování, utěsnění a sestavení 

• ČSN EN ISO 15223-1:2017 – Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, 

označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky – Část 1: 

Obecné požadavky 

• ČSN EN 1041:2009+A1:2014 – Informace poskytované výrobcem 

zdravotnických prostředků 

• ČSN EN 62304:2007/A1:2016 – Software lékařských prostředků – Procesy v 

životním cyklu softwaru 

• ČSN EN 62353 ed. 2:2015 – Zdravotnické elektrické přístroje – Opakované 

zkoušky a zkoušky po opravách zdravotnických elektrických přístrojů 
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• ČSN EN 50581:2013/Z1:2019 – Technická dokumentace k posuzování 

elektrických a elektrotechnických výrobků z hlediska omezování nebezpečných 

látek 

• ČSN EN 55011 ed. 4:2017/A1:2017 – Průmyslová, vědecká a zdravotnická 

zařízení – Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení – Meze a metody měření 

• ČSN EN ISO 17665-1:2007 – Sterilizace výrobků pro zdravotní péči – Sterilizace 

vlhkým teplem – Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu 

sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky (COMPEX, Interní 

dokumenty, 2018) 

V roce 2015 se razantně zpřísnila pravidla ohledně výroby a distribuce zdravotnických 

prostředků začala platit směrnice MEDDEV 2.7/1 revision 4 – Klinické hodnocení: 

Příručka pro výrobce a notifikované osoby. Tato směrnice s sebou přinesla i zvýšení 

výdajů, jelikož se výzkum a vývoj nyní musí provádět za mnohem přísnějších podmínek. 

(COMEPX-Interní dokumenty, 2018) 

2.3.3 Ekonomické faktory 

Protože firma téměř celou svou produkci vyváží do zahraničí, je z velké části ovlivněna 

kurzovým změnami eura.  

Dále na ni působí změna inflace a růst HDP. V současné době je hospodářská situace na 

světovém trhu příznivá, což přispívá k rozvoji firmy. 

2.3.4 Politické faktory 

Jelikož firma téměř veškerou svou produkci vyváží do zahraničí, je pro ni tedy důležitá 

státní podpora exportu zboží a také dobré vztahy České republiky s jinými státy, aby 

nedošlo k uvalení embarga na vývoz do daných států. 

Problém nastal kvůli brexitu neboli ukončení členství Spojeného království Velké 

Británie a Severního Irska v Evropské unii. Firma tak, od 31. ledna 2020, přišla o svou 

notifikovanou osobu ve Velké Británii. Tyto osoby ztratily statut notifikované osoby EU. 

Tato skutečnost by mohla vést ke zdržení vydání certifikátu nových přístrojů.  
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2.3.5 Technologické a technické faktory 

Firma se zabývá výrobou přístrojů, které pracují na principu stejnosměrného proudu. 

Vzhledem k technologii, kterou vyvinula, je významným hráčem na světovém trhu se 

zdravotnickými přístroji. Napomáhá jí také rychle postupující výzkum v oblasti 

technologií, na kterých spolupracuje mimo jiné s VUT v Brně nebo s vědci a odborníky 

z jiných států. 

Nové nápady a pokrok ve výzkumu v posledních dvou letech vedli k počátku vývoje 

dalších přístrojů, které by se mohly používat k ošetření ve stávajících i nových oblastech 

medicíny. Jedná se například o oblast gynekologie. Ve stávajících oblastech jde zejména 

o vylepšení funkcí přístrojů, tedy jejich inovaci, zvýšení kvality a výrobu dalšího 

příslušenství. Díky rychlosti vývoje technologií jsou již přístroje podrobeny klinickým 

studiím a probíhá jejich další výzkum a vývoj. Termín ukončení výzkumu a vývoje, a 

tedy možné zahájení výroby je stanoveno na začátek jara 2023. 

2.4 McKinseyho model 7S 

Vybraná analýza zhodnotí firmu z interního hlediska. Rozebere její strategii, organizační 

strukturu, používané systémy, styl řízení, spolupracovníky, jejich schopnosti a nakonec 

hodnoty, které se firma snaží sdílet se svými zaměstnanci. 

2.4.1 Strategie firmy 

Firma se snaží o neustálý další výzkum a vývoj svých výrobků. Stále spolupracuje s 

novými lékaři a odborníky daného oboru, aby tak zlepšovala technologii svých přístrojů. 

Tyto přístroje pomáhají lidem, kteří mají problémy v oblastech dermatologie, estetiky, 

oftalmologie, a jiných. Společnost se snaží o výrobu kvalitních výrobků, cenově 

srovnatelných s konkurencí nebo levnějších a s ohledem na požadavky zákazníků. 

2.4.2 Organizační struktura 

Firma využívá liniově – štábní organizační strukturu. Společnost COMPEX je malým 

podnikem, který má v současné době 20 zaměstnanců. Každý z nich má většinou svou 

vlastní náplň práce, kterou řeší sám, tedy na jeden druh úkolu nebo pozici není více 
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pracovníků. Zaměstnanci spolu ale osobně komunikují, a tak si předávají všechny 

potřebné informace nutné k realizaci práce.  

Firma COMPEX se nezabývá pouze výrobou zdravotnických přístrojů, ale provozuje také 

e-shop s elektronikou. Tato skutečnost ale není pro práci důležitá, a proto nebude 

v organizační struktuře řešena. Za obchod je zodpovědná jedna osoba a finanční 

záležitosti zastává ekonomické oddělení. 

Pro představu o jednotlivých odděleních firmy slouží následující schéma.  

 

Obrázek č. 10: Schéma jednotlivých oddělení firmy 

Zdroj: (vlastní zpracování) 

Abychom přesně pochopili organizační strukturu společnosti COMPEX, bude 

v následujícím odstavci detailně popsána a pro ilustraci přiloženo schéma. 

• Vedení firmy – vedení firmy je velmi malé, jelikož má firma 2 jednatele, kteří 

také stojí v čele firmy a rozhodují. Druhý jednatel je spíše formální osobou a na 

vedení se příliš nepodílí. 

• Management kvality – manažer kvality je přímo podřízen vedení firmy, ale je 

nadřízen veškerým ostatním oddělením. Má tedy pravomoc, po konzultaci 

s vedením, přidělovat úkoly ostatním kolegům a činit zásadní rozhodnutí. 

Na tomto oddělení pracují ještě dva jeho asistenti. 

• Oddělení výzkumu a vývoje – oddělení výzkumu a vývoje úzce spolupracuje 

s managementem kvality. Má na starost veškerou potřebnou dokumentaci. Je 
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nutné zmínit, že firma využívá několik externistů. Jsou jimi jak lékaři, tak i 

technici. Manažeři na oddělení RD (Research and development) oddělení jsou dva 

a každý spolupracuje s jednou skupinou externistů. První se zabývá spoluprací 

s lékaři. Pokud jde o výrobu zdravotnických přístrojů, je nutný pečlivý a rozsáhlý 

výzkum, než může být nový přístroj uveden na trh. Proto jsou prováděny testování 

a zpracována klinická hodnocení. Druhý manažer spolupracuje s techniky, kteří 

vyvíjí potřebný software do přístrojů. Toto oddělení velmi úzce spolupracuje 

s výrobou a vytváří nebo zpracovává její dokumentaci. 

• Výroba – firma si většinu součástek do přístrojů vyrábí sama. Nakupuje pouze 

několik komponent, na jejichž výrobu nemá certifikaci. Jedná se o komponenty 

sterilizované zvláštním postupem. Jedná se například o jehly. 

Výroba má celkem 6 pracovníků, z toho 5 zaměstnanců je s elektro kvalifikací a 

jeden z nich je asistentem výroby. Pracovníci výroby jsou rozděleni na tyto 

pozice: vedoucí výroby, asistent vedoucího výroby, pracovník výroby s elektro 

kvalifikací (na této pozici jsou 2 pracovníci), pracovník výroby s elektro 

kvalifikací, balení a sklad a asistent výroby s částečnou elektro kvalifikací.  

Balení a sklad – z výroby putují hotové přístroje na balení, kde je provedena 

výstupní kontrola a poté jsou uloženy ve skladu.  

Balení a sklad obsluhuje jeden zaměstnanec, který navíc pracuje i ve výrobě. 

• Obchodní oddělení a marketingové oddělení – manažeři tohoto oddělení 

komunikují se zákazníky. Vzhledem k tomu, že většina lékařů, případně 

distributorů, kteří si přístroj kupují je ze zahraničí, je nezbytná jejich účast na 

zahraničních veletrzích, kde produkty představují. 

Obchodní oddělení vede obchodní manažer, který má obchodního zástupce, a 

navíc jim vypomáhá asistent. Marketingové oddělení zaštiťuje marketingový 

manažer a jeho asistent. 

• Oddělení zákaznického servisu – toto oddělení řeší případné reklamace a servis 

zákazníků, úzce tedy spolupracuje s obchodním oddělením.  

Na tomto oddělení působí jeden zaměstnance. 

• Ekonomické oddělení – ekonomické oddělení řeší hospodaření s firemními 

penězi, především honoráře pro spolupracující lékaře a další externisty. Mzdové 
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záležitosti jsou řešeny externí mzdovou firmou a ekonomické oddělení zasílá 

pouze podklady. Pracují zde 3 ekonomové. 

Ucelenou představu nám může poskytnout následující organizační diagram, které 

podrobně znázorňuje jednotlivé pozice ve firmě. 

 

Obrázek č. 11: Organizační struktura firmy 

Zdroj: (vlastní zpracování) 

2.4.3 Systémy 

Jelikož je společnost malá, nevyužívá žádný informační systém. Veškerá komunikace 

probíhá tedy formou emailů, telefonních hovorů, a především osobní komunikací nebo 

formou meetingů.  V poslední době se začala využívat aplikaci ClickUp™, kde jsou 

nadřízenými pracovníky přidělovány jednotlivé úkoly, což značně urychlilo komunikaci. 

2.4.4 Styl řízení 

Ve firmě se využívá styl řízení demokratický, tedy konečné slovo má vždy manažer 

kvality a vedení, ale všichni podřízení mají možnost se vyjádřit k dané situaci. Děje se 

tak na obvyklých poradách, ty se konají zvlášť pro RD a QA oddělení s výrobou a zvlášť 

pro marketingové, obchodní a ekonomické oddělení. Porady jsou 1 - krát týdně a vždy je 
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na nich přítomen manažer kvality a alespoň jeden zástupce z každého oddělení. Zde se 

řeší jednodušší otázky dané problematiky. Dále se pak, jednou za 14 dní, konají porady 

celé firmy. Zde je kromě manažera kvality přítomen i jednatel firmy a všichni 

zaměstnanci. Tady se pak řeší komplexnější otázky, domlouvají finální termíny apod. 

2.4.5 Spolupracovníci 

Noví kolegové jsou do firmy přijímáni především na základě praxe, schopnosti týmové 

spolupráce a ochotě učit se novým věcem. Vedení moc nezajímá dosažené vzdělání, 

většinou stačí maturita v daném oboru. Všichni zaměstnanci jsou při příchodu řádně 

proškoleni a absolvují v průběhu prvního roku alespoň jeden kurz z oblasti medicíny, 

který je zásadní v daném oboru. U některých zaměstnanců pak následuje školení ve 

vybraných normách.  

Jelikož jde o malou firmu, všichni se dobře osobně znají. Firma se také snaží o to, aby 

byli její zaměstnanci spokojení, bere v úvahu jejich připomínky a snaží se poskytovat 

různé výhody a bonusy.  

Dále je dobré zmínit i externí spolupracovníky. Jelikož se firma zabývá výzkumem 

spolupracuje tedy s velkým množstvím lékařů a odborníků v oblasti medicíny a 

kosmetiky z Brna, Prahy, Hradce Králové a také Jordánska, Rakouska, Brazílie, 

Jihoafrické republiky, Barcelony, San Paula, Mexika a Žiliny. 

Firma také již několik let spolupracuje s odborníky Vysokého učení technického v Brně 

na Ústavu výkonové elektrotechniky a elektroniky. 

2.4.6 Schopnosti 

Jak již bylo zmíněno podnik klade důraz na to, aby jeho zaměstnanci dobře znali oblasti 

medicíny, ve kterém se pohybují. Pravidelně tedy posílá své zaměstnance na školení. Je 

to velmi důležité, neboť normy a předpisy týkající se zdravotnických prostředků se rychle 

mění a nové technologie a poznatky se rychle vyvíjejí. 
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2.4.7 Sdílené hodnoty 

Vedení podniku se snaží o přátelskou až rodinnou atmosféru, což se vzhledem k malému 

počtu zaměstnanců daří velmi dobře. Firma pořádá pro své zaměstnance společné akce, 

což přináší ještě lepší přátelské vztahy. Další důležitou hodnotou je kvalita. Vedení se 

snaží, aby všichni zaměstnanci brali tuto hodnotu jako prioritní, protože jen pokud firma 

dodrží dosavadní kvalitu svých výrobků, může si udržet přední místo na světovém trhu. 

2.5 Porterův model pěti sil 

Následující analýza odhalí, jak si firma stojí v konkurenčním prostředí. Bude 

analyzována konkurence, potenciální nová konkurence, její dodavatelé, zákazníci a 

substituční produkty, kterými by se výrobky firmy daly nahradit. 

2.5.1 Konkurence 

Jelikož se firma COMPEX pohybuje jak na tuzemském, tak i na zahraničním trhu, má 

tedy jisté množství konkurentů, které ovšem není nijak vysoké. Jedná se především o 

výrobce dermatologických laserů, které pracují na podobném principu jako přístroje 

společnosti COMPEX. Přístroje JETT ovšem disponují několika výhodami oproti 

konkurenčním výrobkům. Velkou výhodou je malá velikost a snadný transport přístrojů, 

celé balení má rozměry zhruba 40x40x40 cm, přičemž samotný přístroj měří asi 20 cm. 

Dalšími výhodami jsou například použití jednoho druhu přístroje ve více oblastech, 

vysoká spolehlivost a bezpečnost díky dodržování přísných evropských norem, dále 

vysoký výkon a také možnost ošetření menších míst, než nabízejí konkurenční přístroje. 

Neposlední velkou výhodou je i nízká cena v porovnání s konkurenčními přístroji. Díky 

těmto vlastnostem a výhodám stojí firma na předním místě na trhu se zdravotnickými 

přístroji. 

2.5.2 Potenciální noví konkurenti 

V současné době bylo zjištěno, že se několik asijských firem snaží vytvořit přístroj, který 

pracuje na stejném principu. Jejich dosavadní prototypy nebyly ovšem tak kvalitní, jako 

přístroje firmy COMPEX a nesplňovaly Evropské normy. Tyto přístroje by se nedostaly 

na evropský trh, který je pro firmu klíčovým. Je však nutné tuto hrozbu dále monitorovat. 
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2.5.3 Zákazníci 

V roce 2014 byl na trh uveden první přístroj JETT, od té doby byly uzavřeny smlouvy o 

vývozu s mnoha státy na téměř všech světových kontinentech.  

Jedná se o následující kontinenty a jednotlivé státy. 

• Evropa: Rakousko, Belgie, Česká republika, Francie, Německo, Řecko, 

Lichtenštejnsko, Malta, Moldavsko, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, 

Srbsko, Slovensko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Spojené království Velké 

Británie a Severního Irska 

• Asie: Bahrain, Indie, Indonésie, Írán, Irák, Izrael, Jordánsko, Kazachstán, Kuvajt, 

Libanon, Saudská Arábie, Jižní Korea, Sýrie, Taiwan, Turecko, Spojené arabské 

emiráty, Uzbekistán, Zimbabwe 

• Afrika: Angola, Alžírsko, Botswana, Egypt, Tunisko, Somálsko, Namibie, 

Mosambik, Maroko, Svazijsko, Mauricius, Lesotho 

• Jižní Amerika: Argentina, Brazílie, Venezuela 

• Severní Amerika: Kanada, Mexiko 

• Austrálie: Austrálie, Nový Zéland 

Z výčtu států je zřejmé, že firma COMPEX je opravdu velkým výrobcem zdravotnických 

prostředků. Je nutno podotknout, že většina států přibyla až v nedávné době, což činí jisté 

problémy s dodržováním termínů výroby. Stále se zvyšující poptávka znamená potřebu 

rozšíření výroby, a tedy urychlení výroby a uspokojení zákazníka, což je cílem této práce. 

2.5.4 Dodavatelé 

Firma má již mnoholeté zkušenosti se svými ověřenými dodavateli materiálu a 

komponent, jelikož vyrábí v podstatě stále stejné výrobky. Dodávané komponenty tvoří 

jen malé procento z hotového výrobku. Firma si téměř vše vyrábí sama, dodávají se pouze 

některé sterilní komponenty. Vývoj softwaru neprobíhá pouze vně firmy, ale i u externího 

dodavatele. 
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2.5.5 Substituty 

Jelikož se nacházíme v prostředí medicíny, je těžké nalézt substituční produkt. Ošetření 

přístrojem JETT je radikálním a účinným řešením při dermatologických, estetických, 

oftalmologických či jiných potížích. Jedná se o lehčí formu lékařského zákroku. Za 

substituty můžeme považovat různé krémy, léky nebo kapky, které doporučí lékař. Léčba 

těmito přípravky bývá ovšem zdlouhavá a někdy i neúspěšná, kdežto výsledek ošetření 

přístrojem JETT se dostaví okamžitě. 

2.6 SWOT analýza 

Do SWOT analýzy bylo vždy vybráno 6, nejpodstatnějších faktorů. Tabulka byla 

vytvořena podle teorie v první části práce. Každý faktor je nejprve ohodnocen v rámci 

celé své skupiny hodnotou menší než 1 (sloupec druhý) a poté je hodnocen hodnotou 1-

5, přičemž zde se již posuzuje každý faktor samostatně. Ve čtvrtém sloupci jsou uvedeny 

součiny předešlých hodnot a sloupec poslední obsahuje vždy součet všech hodnot dané 

skupiny. Obecně jsem hodnoty přidělovala po konzultaci s vedením firmy a sdělení jejich 

názoru na celou situaci. 

Tabulka č. 8: SWOT analýza 

Zdroj: (vlastní zpracování) 

Silné stránky 

Váha 

v rámci 

celku 

Váha 

samostatně 
Součin Součet 

1. Kvalitní výrobky a dobré jméno na trhu 0,3 5 1,5 

4,15 

2. Rychlý vývoj softwaru 0,15 3 0,45 

3. Jedinečná technologie přístrojů 0,2 4 0,8 

4. Výborný tým spolupracujících lékařů  0,1 4 0,4 

5. Dobře vyškolení zaměstnanci  0,15 4 0,6 

6. Dobře zajištěný servis 0,1 4 0,4 

Slabé stránky     

1. Riziko úniku vnitřních informací 0,15 3 0,45 

4,15 

2. Odchod zaměstnanců 0,1 3 0,3 

3. Neshody zaměstnanců 0,05 2 0,1 

4. Nedostačující prostory současné výroby 0,25 5 1,25 

5. Dlouhá čekací doba odběratelů 0,2 4 0,8 
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6. Není možnost zahájit výrobu nového 

druhu přístrojů 
0,25 5 1,25 

Příležitosti  

1. Malá nahraditelnost výrobků 0,15 4 0,6 

4,075 

2. Spolupráce s novými špičkovými lékaři 0,075 5 0,375 

3. Růst počtu zahraničních odběratelů 0,25 5 1,25 

4. Malá konkurence 0,25 3 0,75 

5. Nízká cena v porovnání s konkurencí 0,2 4 0,8 

6. Rychlý technologický vývoj  0,075 4 0,3 

Hrozby  

1. Nevydání certifikátu k novým přístrojům 0,15 4 0,6 

3,35 

2. Snaha konkurence získat stejnou 

technologii 
0,15 3 0,45 

3. Pozdní platby odběratelů 0,1 2 0,2 

4. Růst kvality výrobků konkurenčních 

firem  
0,2 3 0,6 

5. Snížení poptávky po přístrojích 0,3 4 1,2 

6. Devalvace koruny vůči euru 0,1 3 0,3 

 

Z tabulky vyplývá, že nejvyšší shodné hodnoty dosahují silné a slabé stránky, za nimi 

jsou příležitosti a na posledním místě se umístily hrozby. Toto zjištění bych považovala 

za pozitivní a velmi přínosné.  

U silných stránek firmy tvoří nejsilnější faktor kvalitní výrobky a dobré jméno na trhu. 

Je velmi důležité, aby se tohoto faktu firma držela, protože díky tomu může dál rozvíjet 

své podnikání a získávat nové klienty.  

Co se týká slabých stránek, tak byly záměrně vybrány především výše zmíněné faktory, 

a tak byl odhalen opravdu velký problém s výrobou. Výrobní prostory již nyní nestačí 

stíhat výrobu vzhledem k vyšší poptávce. Zákazníci proto musejí dlouho čekat, což může 

být pro lékaře nepříjemné, mohlo by například dojít k dlouhému čekání jejich pacientů 

na zákrok apod. Další vysoká hodnota byla zjištěna u nemožnosti zahájit novou výrobu, 

která by měla výt zahájena na jaře 2023.  

Největší příležitosti by měla firma nalézt v nízké konkurenci, tedy toho využít a dál 

rozvíjet své podnikání, pozitivní je také fakt, že v porovnání s konkurencí se její výrobky 
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dají pořídit za nižší cenu. Rozvoj podnikání a rozšíření sortimentu by vedlo k dalšímu 

růstu nových zákazníků.  

Pokud budeme hovořit o hrozbách, vyšly nám nejhůře následující dvě. První je možnost, 

že úřad neudělí podniku certifikát kvality k novým přístrojům. Podmínka certifikace bývá 

součástí vyplacení dotace. Druhá velká hrozba je zvyšování kvality výrobků 

konkurenčních firem. Je třeba tuto hrozbu monitorovat a také se snažit o neustálé 

zvyšování kvality svých přístrojů. Hrozbou pro podnikání firmy by mohl být i snížení 

poptávky po přístrojích. Hrozby a slabé stránky budou použity v analýze rizik projektu. 

2.7 Shrnutí analytické části práce a definice problému 

Firma COMPEX, spol. s r. o. se zabývá výzkumem a vývojem zdravotnických přístrojů. 

V současné době má na trhu uvedeny dva přístroje, a to JETT PLASMA LIFT MEDICAL 

a JETT PLASMA LIFT. Přístroje jsou určeny pro lékaře, zabývající se estetickou 

medicínou, dermatologií a oftalmologií.  

V analytické části bylo zjištěno, že tyto své přístroje distribuuje téměř do celého světa a 

počet zemí, do kterých distribuuje, stále roste. Navíc na jaře 2023 dojde k dokončení 

výzkumu účinků působení plazmy v dalších oblastech lidského těla a mělo by dojít 

k zahájení výroby těchto nových přístrojů. Problémem ovšem je, že tato výroba by se 

neměla kam umístit a pokud by se sloučila se stávající výrobou došlo by k dalšímu 

obrovskému nárůstu čekání zákazníků.  Dalším problémem je, že výroba již nestíhá velké 

množství zakázek a dochází k dlouhým čekáním zákazníků.  

Analýzou bylo také zjištěno, že si firma velmi dobře stojí v konkurenčním prostředí. 

Konkurenčních firem je málo. Podnik má mnoho spokojených zákazníků, což mu vytváří 

dobré jméno na trhu. Tyto fakty by mohl využít k dalšímu rozvoji svého podnikání. 

V následující části této práce zabývat návrhem řešení, kterým bude projekt rozšíření 

výrobních prostor firmy. Konkrétně jím bude stavba nové výrobní haly a zajištění zařízení 

pro výrobu. K tomuto řešení mě vedl i fakt, že firma má již několik let ve svém vlastnictví 

velký pozemek. Jedním ze záměrů koupě tohoto pozemku byla i myšlenka, že by se firma 

mohla v budoucnu rozšířit. Po konzultaci s vedením firmy jsem zjistila, že pokud by bylo 

rozhodnuto o realizaci projektu, současné prostory výroby by bylo potřeba rozšířit o 

zhruba 40 %, s ohledem i do budoucna. Po ukončení výzkumu a zahájení nové výroby 
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bude potřeba 100 % navýšení původní výroby. Tedy celé prostory je třeba rozšířit o 140 

%. Pokud tedy budeme uvažovat o přesunu výroby jinam, musí se započítat i velikost 

starých výrobních prostorů. Jelikož je všechno zařízení, které současná výroba používá, 

velmi moderní, může se přesunout do nové výroby, a tím se ušetří náklady. Pro rozšíření 

o potřebných 140 % se nakoupí nové zařízení.  

Je jasné, že výroba již nemůže probíhat ve starých prostorách. Na tomto místě je také 

nutné podotknout, že nelze koupit zařízení, které by zefektivnilo a urychlilo výrobu, 

jelikož se jedná ve velké míře o ruční práci elektro pracovníků a firma používá jedny 

z nejmodernějších zařízení. Navíc se jedná o výrobu zdravotnických prostředků, jejichž 

výroba je vázána dodržením přísných norem. Následující kapitola obsahuje návrh řešení 

stávajícího problému. 

Pozn. Současné výrobní prostory má firma pouze pronajaty, proto by bylo vhodným 

řešením celou výrobu přesunout do nové haly. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ 

ŘEŠENÍ  

3.1 SMART cíl 

Pro správnou definici projektového cíle byla aplikována metoda SMART.  

• S – specifický – výstavba nové výrobní haly a zajištění zařízení pro výrobu. 

• M – měřitelný – bude se jednat o jednu novou výrobní halu, která bude 

vybavena novým a stávajícím výrobním zařízením. 

• A – akceptovaný – firma realizaci projektu zvažuje. 

• R – realistický – vzhledem k tomu, že v současné době podnik neočekává náhlé 

vysoké výdaje, předpokládá se, že bude disponovat dostatečnými zdroji 

k financování tohoto projektu, navíc bude žádat o částečné dotování projektu. 

• T – termínovaný – celý projekt se bude realizovat do jara 2023. 

3.2 Identifikační listina projektu 

Identifikační listina je zakládacím dokumentem celého projektu. Shrnuje ty nejdůležitější 

informace. Po konzultaci s vedením firmy bylo zjištěno, že na projekt může být uvolněno 

až 14 milionů korun. 

Tabulka č. 9: Identifikační listina projektu 

Zdroj: (vlastní zpracování) 

Název projektu: Návrh projektu rozšíření výrobních prostor 

Přínosy: • Vyšší zisk z prodeje nových výrobků 

• Zvýšení spokojenosti zákazníků, tj. zkrácení doby od objednání 

po dodání 

Cíl projektu: Vybudovat novou výrobní halu firmy COPMEX, spol. s r. o. 

s potřebným zařízením pro výrobu 

Výstupy projektu: 1. Vybudována nová výrobní hala 

2. Nainstalováno a zprovozněno zařízení  

Plánované náklady: 14 000 000 Kč 

Plánovaný termín zahájení: 1. 12. 2020 Plánovaný termín ukončení: 22. 11. 2022 

Hlavní milníky: Příprava projektu 

Prověření pozemku 

Zajištění financování 

Povolení stavby 

3. 12. 2020 

2. 2. 2021 

21. 5. 2021  

10. 2. 2022 
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Realizace stavby 

Kolaudace 

Nové zařízení 

Stávající zařízení 

Dotace 

Kontrola dotace 

Ukončení projektu 

25. 4. 2022 

6. 9.  2022 

19. 10. 2022 

21. 9.  2022 

15. 11. 2022 

18. 11. 2022 

22. 11. 2022 

Lokalizace projektu: Volný pozemek firmy COMPEX, spol. s r. o. 

Zadavatel projektu: COMPEX, spol. s r. o. 

Sponzor projektu: COMPEX, spol. s r. o. 

Manažer projektu: Projektový manažer 

3.3 Logický rámec 

Logický rámec projektu, viz tabulka č. 9, souhrnně prezentuje klíčové atributy projektu, 

jakou jsou projektový záměr, cíl, jeho výstupy a klíčové činnosti. V jednotlivých 

sloupcích jsou ke každému atributu doplněny objektivně ověřitelné ukazatele, způsob 

jejich ověření a také předpoklady a rizika, která mohou nastat. 

Tabulka č. 10: Logický rámec projektu 

Zdroj: (vlastní zpracování) 

 Popis 
Objektivně ověřitelné 

ukazatele 
Způsob ověření Předpoklady a rizika 

Záměr 

• Vyšší zisk 

z prodeje 

nových 

výrobků 

• Vyšší 

spokojenost 

zákazníků, tj. 

zkrácení 

doby od 

objednání po 

dodání 

1. Účetní závěrka 

2. Potvrzení objednávky a 

potvrzení o odeslání zboží 

1. Účetní 

závěrka roku 

2023 a 

následující 

2. Porovnání 

data přijetí 

objednávky a 

data 

expedice 

objednávky 

  

 

Cíl 

Rozšířit výrobní 

prostory firmy o 

140 % do jara 

2023. 

 

1. Od jara 2023 funguje 

výroba v nové výrobní 

hale s navýšenou 

kapacitou o 140 %.  

1. Průzkum ve 

výrobě 

• Hala bude 

vybudována 

v požadovaném 

termínu. 

• Zařízení bude 

instalováno 
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v požadovaném 

termínu. 

Výstupy 

1. Nová hala 

vybudována 

2. Zařízení 

nainstalováno 

a otestováno 

1.1 Hala je zkolaudována 

2.1 Zařízení funguje 

 

1.1 Rozhodnutí o 

kolaudaci 

2.1 Test 

funkčnosti 

• Hala bude 

vybudována 

v dostatečné 

velikosti 

• Budou zajištěna 

zařízení v takové 

míře, aby pokryla 

celou výrobu 

Klíčové 

činnosti 

 
Zdroje 

Hrubý časový 

rámec 
 

1. Příprava 

projektu 

2. Prověření 

pozemku 

3. Zajištění 

financování 

4. Povolení 

stavby 

5. Realizace 

stavby 

6. Kolaudace 

7. Nové zařízení 

8. Stávající 

zařízení 

9. Dotace 

10. Kontrola 

dotace 

11. Ukončení 

projektu 

1. 4 lidé + vedení firmy  

2. 2 lidé + projekční kancelář 

+ stavební úřad +  

3. 3 lidé + projekční kancelář 

+ dotační pracovník 

4. 2 lidé + projekční kancelář 

+ stavební úřad  

5. 2 lidé + projekční kancelář 

+ stavební firmy +  

6. 2 lidé + projekční kancelář 

+ stavební úřad  

7. 3 lidé + dodavatel  

8. 3. lidé + dopravce  

9. 2 lidé + dotační pracovník 

10. 2 lidé + dotační pracovník 

11. 4 lidé + vedení firmy  

1. 3 dny 

2. 40 dnů 

3. 106 dní 

4. 259 dní 

5. 143 dní 

6. 94 dní 

7. 174 dní 

8. 153 dní 

9. 18 dní 

10. 2 dny 

11. 2 dny 

• Budou jasně 

definovány 

požadavky 

• Úřady schválí 

žádosti 

• Stavbu bude 

dokončena v 

termínu 

• Zařízení bude 

instalováno včas a 

funkční 

• Veřejnost nebude 

mít námitky 

• Kolaudace 

proběhne bez 

problémů 

• Bude dodržen 

rozpočet 

3.4 Analýza zainteresovaných stran 

Než se pustíme do zpracování samotného projektu, je nutné zjistit, koho bude projekt 

ovlivňovat, abychom určili, jakým způsobem s dotyčnými jednat a projekt dovedli do 

zdárného konce. V následujícím odstavci jsou shrnuty a popsány všechny zainteresované 

strany. K tomuto výčtu je níže přiložena tabulka registr zainteresovaných stran. 

Vedení firmy očekává od projektového týmu splnění cíle, a tedy především spokojeného 

zákazníka a vyšší zisk, který plyne z prodeje výrobků. Projektový tým nese odpovědnost 
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za celý projekt. Vzhledem k tomu, že všichni stávající zaměstnanci výroby bydlí v okolí 

Brna a nikoli v centru města, mělo by pro ně tudíž být výhodou, že již nebudou muset 

dojíždět až do centra, kde se nyní nachází sídlo firmy a také zde probíhá výroba. Doprava 

v Brně bývá občas zdlouhavá, a navíc dochází k tomu, že mají zaměstnanci někdy 

problém najít u firmy parkovací místo. Obec, pod kterou spadá příslušný pozemek, může 

očekávat medializaci projektu v novinách, a tudíž i vyšší popularitu. Další 

zainteresovanou stranou jsou obyvatelé obce, ty je nutno rozdělit na dvě skupiny. První 

skupina byla pracovně nazvána jako nesouhlasící občané. Jsou to ti, kteří nebudou 

s projektem souhlasit, například aktivisté nebo rodiny s dětmi, kteří se obávají zhoršení 

životního prostředí, či hluku. Očekává se tedy, že z jejich strany dojde k podání námitek 

na stavební úřad. Druhou skupinou jsou budoucí uchazeči o místo, kteří tímto projektem 

získají nové pracovní místo, a tedy se očekává, že projekt podpoří. Projekt se týká 

především možných budoucích zákazníků, ale i těch stávajících, kteří by měli zájem o 

další výrobky v budoucnu. Další zainteresovanou stanou budou úřady, a to především 

úřad práce, který tak může nabídnout pracovní místo nezaměstnaným lidem, kteří mají 

potřebné vzdělání v elektrotechnice. Dále také stavební úřad, který by měl vydat 

povolení ke stavbě. Další zainteresovanou stranou pak bude stavební firma, která 

dostane zakázku na stavbu nové haly. Dodavatel zařízení a dopravce jsou klíčoví 

v projektu, protože na jejich dochvilnosti a správném provedení bude velmi záviset 

dodržení termínu projektu. 

Tabulka č. 11: Registr zainteresovaných stran 

Zdroj: (vlastní zpracování) 

Zainteresovaná 

strana 
Očekávání Vliv Postoj Strategie zapojení 

Vedení firmy Projekt dokončený 

v požadovaném 

termínu a ziskovost. 

Velký Kladný Pravidelně informovat, 

formou osobních meetingů. 

Projektový tým Splnit cíl, dodat 

požadované 

výstupy v termínu 

bez problémů. 

Velký Kladný Pravidelné porady týmu. 

Zaměstnanci Snazší doprava, 

lepší parkování. 

Malý Kladný Informování o nových 

skutečnostech, např. 

plánovaném přesunu výroby 

apod. 
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Obec Popularitu, snížení 

nezaměstnanosti 

Velký Kladný Informovat o přínosech 

projektu městu. 

Nesouhlasící 

občané 

Zrušení projektu Velký Záporný Snažit se naklonit si je. 

Informovat o prospěšnosti a 

přínosech projektu. 

Budoucí 

uchazeči o 

místo 

Možnost nového 

zaměstnání 

Malý Kladný Včas informovat o možnosti 

nových pracovních míst. 

Zákazníci Získat rychleji 

požadované 

výrobky. 

Malý Kladný Informovat o skutečnosti 

rychlejších dodávek a 

rozšířeného sortimentu. 

Úřad práce Možnost nových 

pracovních míst pro 

nezaměstnané lidi. 

Malý Kladný Včas informovat o možnosti 

nových pracovních míst. 

Stavební úřad Poskytnout 

potřebné 

dokumenty a 

povolit stavbu. 

Velký Neutrální Konzultovat a řešit jejich 

připomínky a dotazy. 

Spolupracovat. 

Stavební firma Včas postavit 

zadaný objekt. 

Velký Kladný Pravidelně komunikovat, 

kontrolovat plán se skutečným 

stavem. 

Dodavatel Dodat objednané 

zařízení včas, 

nepoškozené, bez 

komplikací a 

dalších nákladů. 

Velký Kladný Pravidelně komunikovat, 

ověřovat, zda se stíhá termín. 

Dopravce Dopravit 

nepoškozené 

zařízení na místo 

včas. 

Velký Kladný Pravidelně komunikovat, 

ověřovat, zda se stíhá termín. 

3.5 WBS projektu 

Celý projekt rozšíření se bude skládat ze dvou fází. První fáze bude poněkud delší. Jde o 

vybudování nové výrobní haly. Nejprve bude projekt definován. Fakt, že firma vlastní již 

několik let pozemek, který zatím nevyužila, a tedy je vhodné na něm projekt realizovat, 

je velkou výhodou. Nejprve musí být pozemek prověřen, zda vyhovuje potřebám stavby, 

jako jsou rozměry budovy, hluk apod., a jaký je stav inženýrských sítí na pozemku. Poté 

se bude v projektu řešit dotace, vzhledem k tomu, že EU poskytuje dotace, podnikatelům, 

mohlo by se jednat o částku 50 % z celkové částky projektu (částka odhadnuta ze 

zkušeností). V dalším kroku se budou řešit všechny náležitosti na stavebním úřadě, které 

povedou ke stavebnímu povolení, aby poté mohlo dojít k samotné stavbě výrobní haly. 
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K tomu bude třeba vybrat jak stavební firmu, která halu postaví, tak i firmu, která postaví 

potřebnou infrastrukturu pro dopravu kolem firmy. V posledním kroku pak dojde ke 

kolaudaci pracovníkem stavebního úřadu. Druhá fáze projektu bude kratší, půjde o 

instalaci a zprovoznění zařízení. Jelikož je již výroba zavedena v sídle firmy, postačí 

stávající zařízení přestěhovat do nové haly a dále pořídit nová zařízení, aby mohlo dojít 

k rozšíření výroby, podle původního plánu. Jakmile budou všechny práce dokončeny 

může dojít k vyplacení dotace, která bude následně zkontrolována podle původního 

plánu. Nakonec bude celý projekt formálně ukončen.  

Následující hierarchická struktura prací obsahuje výčet všech pracovních balíků, které 

jsou nezbytné k tomu, aby mohl být projekt realizován. 
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Obrázek č. 12: WBS projektu 

Zdroj: (vlastní zpracování) 
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3.6 Organizační struktura 

Projektový tým se skládá z pěti osob. Projektového manažera, technika investic, 

ekonoma, manažera kvality a zaměstnance výroby. Projektový manažer dohlíží na celý 

projekt, komunikuje s vedením firmy a je u důležitých schůzek a podpisů smluv. Technik 

investic je potřebný především na začátku projektu. Má na starost komunikaci se 

stavebním úřadem, zadává a upřesňuje informace při tvorbě projektové dokumentace a 

zaštiťuje roli stavebního dozoru. Ekonom vyřizuje záležitosti okolo financí. Řeší dotační 

záležitosti a následné vyúčtování. Manažer kvality zná všechna výrobní zařízení a 

veškeré potřebné normy, které se týkají pořízení, převozu a bezpečné instalace výrobních 

zařízení zdravotnických prostředků. Manažer bude využit v druhé polovině projektu, kdy 

se bude řešit vybavení nové haly novým a stávajícím zařízením. Podřízeným manažera 

kvality bude zaměstnanec výroby. Vzhledem k tomu, že firma v současné době nemá 

v pracovním poměru ani technika investic ani projektového manažera, vedení firmy musí 

tyto dvě pozice před zahájením projektu zajistit. 

Následující schéma ukazuje vztahy v projektovém týmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: (vlastní zpracování) 

3.7 Časová analýza  

Časová analýza je nedílnou součástí přípravy projektu. Doby trvání jednotlivých činností 

byly stanoveny na základě konzultací s ekonomem, stavby vedoucím a jejich expertních 

Projektový 

manažer 

Technik 

investic 

Ekonom Manažer 

kvality 

Obrázek č. 13: Organizační struktura projektového týmu 

Zaměstnanec 

výroby 
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odhadů, dále inspirací z jiných projektů, na základě vlastních zkušeností a sdělených 

informací externích subjektů, například při poptávce u projekční kanceláře, příslušných 

úřadů a stavebních firem. 

Zahájení projektu je plánováno na 1. 12. 2020 a dokončen by měl být 22. 11. 2022, což 

činí celkem 498 pracovních dnů. V analytické části práce bylo zjištěno, že výroba nových 

přístrojů by měla být zahájena na jaře 2023, projekt by tedy měl být do této doby 

dokončen, aby výroba mohla ihned začít. Časovou osu celého projektu můžeme vidět na 

následujícím obrázku. 

 

Obrázek č. 14: Časová osa projektu 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

Celý projekt se bude skládat z 11 etap. Konečný termín každé etapy je zároveň milníkem 

v projektu. Jednotlivé etapy jsou popsány níže. Pro jednotlivé činnosti byla brána 

většinou nejdelší odhadovaná doba, aby se tak předešlo prodloužení termínu celého 

projektu.  

Příprava projektu 

Tato etapa je úvodem do projektu. Projektový manažer převezme zadání od vedení firmy, 

jmenuje projektový tým a uspořádá poradu (kick of meeting), kde se bude detailně 

probírat průběh celého projektu, očekávání a názory. Doba trvání této etapy byla 

odhadnuta na 3 dny. 

Prověření pozemku 

Jakmile je vše připraveno, je třeba zjistit, zda pozemek, který firma vlastní je pro stavbu 

vhodný. Na příslušném úřadě se prověří územní plán, zjistí se, zda rozměry pozemku 

odpovídají plánovaným rozměrům výrobní haly, proběhnou měření, např. měření radonu, 

a ověří se dostupnost inženýrských sítí na pozemku. Projekční kanceláři se navíc zadá 

vypracování studie haly. Celková doba trvání byla odhadnuta na 40 dnů. 
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Zajištění financování 

V další etapě musí ekonom zajistit dotace. Nejprve stanoví vhodný dotační program a 

pošle registraci. Společně s vedením firmy vypracuje podnikatelský záměr, který 

s úplnou žádostí o dotaci odešle na dotační úřad. Na posouzení žádosti má úřad zpravidla 

9 týdnů. Po uplynutí této lhůty obdrží ekonom rozhodnutí o dotaci a v kladném případě 

společně s vedením podniku uzavřou smlouvu o dotaci. Doba trvání byla odhadnuta na 

106 dnů. 

Povolení stavby 

Pokud je vypracována studie haly, která byla potřebná pro dotační žádost, může 

projektový manažer zaslat žádost o vyjádření ke stavbě všem dotčeným úřadům, 

sousedům a podobně. Mezitím projekční kancelář dostane zadání vypracovat 

dokumentaci pro územní řízení. Po obdržení všech potřebných dokumentů podá Technik 

investic žádost o územní řízení. Poté musí na příkaz úřadu vyvěsit tento záměr na 

nástěnku. Veřejnost má možnost podat proti tomuto úmyslu námitky, které se 

prodiskutují při ústním jednání. Úřad poté žádost posoudí a vydá rozhodnutí o územním 

řízení. Mezitím již projekční kancelář chystá dokumenty pro stavební řízení, které odešle 

technik investic společně se žádostí o stavební řízení. Opět je oznámeno ústní jednání, do 

jehož zahájení může veřejnost podávat námitky, které jsou na jednání prodiskutovány. 

Žádost je posouzena a úřad vydá stavební povolení. Doba trvání byla odhadnuta na 259 

dnů. 

Realizace stavby 

Ještě, než dostaneme stavební povolení, je třeba zadat projekční kanceláři vyprojektovat 

dokumentaci k provedení stavby, je to vhodné, protože tato činnost může trvat velmi 

dlouho. Manažer projektu společně s technikem investic vyhlásí výběrové řízení stavební 

firmy a s vybranou poté uzavřou smlouvu o realizaci. Hned nato začínají práce stavební 

firmy a probíhá další výběrové řízení, nyní stavební firmy, která vybuduje infrastrukturu 

okolo firmy a připojí ji k dostupné pozemní komunikaci obce. Doba trvání byla 

odhadnuta na 143 dnů. 
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Kolaudace 

Po ukončení všech stavebních prací je pořízena dokumentace skutečného provedení 

stavby a podána kolaudační žádost. Stavební úřad stanoví termín kolaudační prohlídky, 

provede prohlídku a vydá kolaudační souhlas. Doba trvání byla odhadnuta na 94 dnů. 

Nové zařízení 

Zajištění potřebného zařízení do výroby může začít již během fáze realizace stavby, 

ovšem dovoz zařízení může být uskutečněn, až po kolaudaci.  

Manažer kvality, který ví, o jaké zařízení se bude jednat, nejprve stanoví popis tohoto 

zařízení, poté poptá zařízení u dodavatelů, společně s projektovým manažerem vyberou 

dodavatele a následně s ním uzavřou smlouvu. Dodavatel zařízení dodá a nainstaluje. 

Poté provede zaměstnanec výroby za dozoru manažera kvality kontrolu funkčnosti 

zařízení. Doba trvání byla odhadnuta na 174 dnů. 

Stávající zařízení 

Zařízení, které je ve výrobě firmy je připraveno na převoz. Manažer kvality 

s projektovým manažerem vyberou vhodného přepravce, který zařízení přepraví do nové 

haly a nainstaluje. Zaměstnanec výroby opět provede test funkčnosti zařízení, jestli 

nebylo poškozeno při převozu. Doba trvání byla odhadnuta na 153 dnů. 

Dotace 

Když jsou všechny faktury zaplaceny, ekonom podá žádost o vyplacení dotace, kterou po 

uplynutí lhůty přijme na účtu. Doba trvání byla odhadnuta na 18 dnů. 

Kontrola dotace 

V této etapě dojde ke kontrole vyúčtování dotace, protože vlivem úprav dokumentace 

mohlo dojít k navýšení či ke snížení nákladů, proto byla pořízena dokumentace 

skutečného provedení stavby, která je porovnána s původní dokumentací. Doba trvání 

byla stanovena na 2 dny. 

Ukončení projektu 

V této etapě budou výstupy předány vedení firmy, bude poděkováno všem zúčastněným, 

projekt bude medializován v novinách (alespoň v regionálním deníku, či novinách obce) 

a bude nainstalována pamětní deska. Doba trvání byla odhadnuta na 2 dny. 
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Celou časovou analýzu nalezneme v Příloze č. 1: Časová analýza. Můžeme zde také vidět, 

které úkoly leží na kritické cestě, jsou to ty, které mají časovou rezervu 0 dnů. Kritickou 

cestu a posloupnosti jednotlivých činností navíc znázorňuje síťový graf, který je v Příloze 

č. 2: Síťový graf. Každý uzel je označen číslem podle ID, které najdeme v Příloze č. 1. 

3.8 Zdrojová analýza 

V tomto projektu je velké množství zdrojů. Musíme je ovšem rozdělit na interní a externí. 

Za externí zdroj budeme považovat například projekční kancelář, stavební nebo dotační 

úřad, stavební firmy, dodavatele zařízení a dopravce. Jelikož si tyto subjekty najímáme 

nebudeme počítat s jejich mzdovými náklady na hodinu. Náklady na jejich práci budou 

stanoveny souhrnně v nákladové analýze jako pevné náklady, vzhledem k tomu, že se 

předpokládá, že pokud si stanovíme se subjektem určitý termín dodání nebo například 

pro úřady platí zákonná lhůta, budou výstupy dodány včas a subjekty si zajistí potřebný 

počet zdrojů. Pro přehlednost a doplnění může sloužit Příloha č. 8: RACI matice, ve které 

je veškerá práce rozdělena a nalezneme zde v jakých případech práci vykonává externista. 

Více o RACI matici nalezneme v podkapitole 3.8.1.  

Jako interní zdroje budeme počítat projektový tým. Celkem tedy máme 5 interních zdrojů 

v projektu.  

Realita je taková, že daný zdroj nemusí vždy vykonávat práci po celou dobu. Může ji 

pouze konzultovat, dozorovat nebo nějakou dobu čekat. Z tohoto důvodu nelze přiřadit 

ke každé činnosti 100 % práce zdroje, navíc by to velmi zkreslilo náklady. Z tohoto 

důvodu bylo definováno následující pravidlo, podle kterého byla přidělována práce 

v Microsoft Projectu.  

Zdroj je pouze informován o činnosti nebo může poskytnout doplňující informace – 5 % 

Zdroj činnost dozoruje či konzultuje – 10 %  

Zdroj při činnosti částečně pomáhá nebo částečně čeká – 20 %  

Ve dvou případech je zdroji přiřazeno 95 %. Jde o technika investic v etapě povolení 

stavby. Technik může být, při posuzování žádostí, úřadem vyzván k doplnění informací, 

při ústním jednání by měl být přítomen 100 %, ale má pouze 95 %. Je to z důvodu, aby 

nedošlo k přetížení zdroje a je jasné, že vysvětlení může podat v den konání ústního 
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jednání, a tedy jeho 5 % mzdové náklady jsou započítány do celkového trvání posouzení 

žádosti. 

Po aplikaci tohoto pravidla do MS Projectu bylo nalezeno přetížení dvou zdrojů, a to 

projektového manažera a technika investic, viz následující tabulka. 

Tabulka č. 12: Přetížení zdrojů 

Zdroj (vlastní zpracování) 

 

V Příloze č. 3: Histogram zdrojů – přetížení zdroje projektový manažer a v Příloze č. 4: 

Histogram zdrojů – přetížení zdroje technik investic můžeme vidět přetížení daných 

zdrojů.  

Aby mohly být přetížené zdroje vyrovnány, musí být vybrána jedna z možností 

optimalizace. U projektového manažera může být využita časová rezerva činnosti, která 

je patrná z Přílohy č. 1: Časová analýza, a tedy konečný termín projektu nebude změněn, 

viz Příloha č. 5: Histogram zdrojů – vyrovnání zdroje projektový manažer.  

U technika investic nelze použít stejný postup. Zdroj byl vyrovnán tak, že v některých 

případech byla práce rozdělena a přiřazena do volného termínu, ale i tak byl termín 

ukončení projektu posunut na 10. 1. 2023. Trvání se prodlouží na 532 dnů. Jedná se o 

necelé tří měsíční prodloužení projektu. Toto řešení by mělo vyhovovat, vzhledem k 

tomu, že nová výroba má začít až po ukončení výzkumu a vývoje nových přístrojů, což 

bude na jaře 2023. Vyrovnání zdroje technik investic nalezneme v Příloze č. 6: Histogram 

zdrojů – vyrovnání zdroje technik investic.  

Vyrovnáním zdrojů došlo k posunutí termínu ukončení projektu, tyto změny se tedy 

promítnou i v Ganttově diagramu. Celý diagram nalezneme v Příloze č. 7: Ganttův 

diagram. 
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3.8.1 RACI matice  

Tato podkapitola podrobně rozebírá, kdo bude jakou činnost vykonávat, ponese za ni 

odpovědnost nebo jen potřebuje být informován o jejím průběhu, či s ním může být 

činnost konzultována.  

Bylo identifikováno celkem 14 subjektů, které se budou na projektu podílet. Jedná se jak 

o interní, tak i externí zdroje. Matici nalezneme v přílohách, konkrétně Příloha č. 8: RACI 

matice. V matici jsou rozděleny jednotlivé role a slouží jako podklad pro přiřazení zdrojů 

v MS Projectu. Následující seznam je výčtem zkratek subjektů, které jsou v matici 

použity. 

PM – Projektový manažer 

TI – Technik investic 

Ek – Ekonom  

MK – Manažer kvality 

Z – Zaměstnanec výroby 

V – Vedení  

PDÚ – Pracovník dotačního úřadu 

PSÚ – Pracovník stavebního úřadu 

SF – Stavební firma 

SFI – Stavební firma zabývající se budováním infrastruktury 

DOO – Dotčené orgány a soukromé osoby 

P – Projekční kancelář 

DOZ – Dodavatel zařízení 

DOP – Dopravce   

3.9 Nákladová analýza  

V této kapitole bude stanoven rozpočet celého projektu. Jak již bylo zmíněno v minulé 

kapitole, zdroje byly rozděleny na interní a externí. Podle toho budou také rozděleny 
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náklady na mzdové náklady, což jsou náklady za interní zdroje a pevné náklady, což jsou 

náklady na externí zdroje. V Příloze č. 9: Tabulka nákladů nalezneme přehled veškerých 

nákladů na projekt. Sloupec celkové náklady je součtem, jak nákladů pevných, na každý 

úkol, tak i mzdových nákladů na jednotlivé interní zdroje na daný úkol. Jednotlivé 

náklady byly stanoveny na základě vždy několika poptávek. Tyto hodnoty byly 

zprůměrovány a zapsány do MS Projectu. Cena zařízení byla stanovena na základě 

konzultace s manažerem kvality, který určil pořizovací hodnotu stávajícího zařízení a 

podle toho byla stanovena hodnota nového zařízení.  

Mzdové náklady byly v MS Projectu stanoveny ve výši 518 828 Kč. Všechny mzdové 

náklady je nutné stanovit, jelikož budou započítány do dotací. Dále je nutné poznamenat, 

že se jedná o hrubou mzdu. Přehled hodinových mzdových nákladů pro jednotlivé pozice 

projektového týmu je v následující tabulce.  

Tabulka č. 13: Mzdová tabulka zdrojů 

Zdroj: (vlastní zpracování) 

 

Pokud sečteme mzdové a pevné náklady dostaneme částku 11 344 328 Kč.  

Tabulka č. 14: Celkové náklady 

Zdroj: (vlastní zpracování) 

Typ nákladu Náklady v Kč 

Mzdové náklady 518 828 Kč 

Pevné náklady 10 825 500 Kč 

Náklady celkem: 11 344 328 Kč 

 

Jestliže bylo na začátku uvažováno, že celý projekt bude stát 14 milionů Kč, můžeme 

zbylé cca 2,7 milionů Kč považovat za rezervu na pokrytí nepřímých nákladů. Tato částka 

může být použita na ošetření rizik nebo může být použita na uhrazení cestovného, které 

není započítáno v nákladech nebo také na odměny projektového týmu. 
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3.10 Analýza rizik 

V této kapitole budou analyzována rizika pomocí metody RIPRAN. Následující analýza 

se tedy bude skládat ze 3 částí. V prvním kroku budou rizika identifikována jako hrozba 

a bude k nim doplněn scénář, který může nastat. Ve druhém kroku budou rizika 

kvantifikována. Kvantifikace znamená, že se rizika ohodnotí třemi následujícími 

metrikami. Nejprve se určí pravděpodobnost, s jakou riziko nastane, dále se určí míra 

dopadu na projekt a podle těchto dvou ukazatelů se určí hodnota rizika. Ve třetím kroku 

budou stanovena opatření proti rizikům, osoba, která zodpovídá za jejich provedení, a 

nakonec výsledná nová hodnota rizika. 

Analýza rizik je nezbytnou součástí projektu, pomůže nám odhalit, čeho se máme 

v projektu vyvarovat nebo co nás může čekat. Některá rizika již byla objevena ve SWOT 

analýze a další budou doplněna. 

Cílem této kapitoly tedy je rizika vyhledat a především minimalizovat. 

3.10.1 Identifikace rizik 

V projektu bylo odhaleno celkem 17 rizik. Následující tabulka poskytuje přehled těchto 

rizik a následný scénář, který může za dané situace nastat. 

Tabulka č. 15: Identifikace rizik projektu 

Zdroj: (vlastní zpracování) 

ID Hrozba Scénář 

1 Chybné definování 

projektu 

Chybná domluva a nepochopení zadání, tím dojde 

k jiným výstupům, než bylo požadováno. 

2 Pozemek nevyhovuje 

požadavkům 

Zjištění vysoké koncentrace radonu na pozemku zvýší 

několikanásobně náklady. 

3 Pozemek nevyhovuje 

požadavkům 

Pozemek se nachází v lokalitě, kde není povolen 

nadměrný hluk, který produkuje výroba. 

4 Chybně zpracovaná 

dokumentace pro 

dotační žádost 

Prodloužení termínu z důvodu vrácení žádosti, kvůli 

chybnému či neúplnému obsahu.  

5 Zamítnutí žádosti o 

dotaci 

Úřad zamítne dotační žádost, a projekt se tedy nebude 

moci uskutečnit. 
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6 Chybně zpracovaná 

dokumentace pro 

stavební úřad 

Prodloužení termínu z důvodu vrácení žádosti, kvůli 

chybnému či neúplnému obsahu. 

7 Námitky ze strany 

veřejnosti 

Prodloužení termínu z důvodu konfliktu s veřejností. 

8 Zamítnutí žádosti ze 

strany úřadu 

Stavební úřad žádost zamítne, povolení nevydá 

z důvodu špatného technického řešení stavby, tím se 

rapidně prodlouží doba trvání projektu či dokonce se 

projekt zcela ukončí. 

9 Chybný výběr 

stavební firmy 

Firma má více jiných zakázek a nestihne práce 

v termínu, tím se celý projekt prodlouží. 

10 Špatné počasí Začátek stavebních prací se zpozdí kvůli nízkým 

teplotám, která znemožňují tyto práce.  

11 Problémy 

projektového týmu 

V průběhu projektu dojde k rozpadu či změnám 

v projektovém týmu 

12 Zpoždění projektu Výpadky zdrojů, tím narůstající doba trvání projektu a 

nedodržení termínu zahájení nové výroby. 

13 Chybný výběr 

dodavatele zařízení 

Dodavatel má mnoho zakázek a nestihne dodat 

zařízení ve smluvený termín, prodloužení doby trvání 

projektu. 

14 Chybný výběr 

dodavatele zařízení 

Dodavatel dodá nekvalitní či nefunkční zařízení, tím 

se projekt opozdí, navíc při výběru nového dodavatele, 

vzrostou náklady. 

15 Chybný výběr 

dopravce 

Dodavatel má více zakázek, a tedy dojde ke zpoždění 

dodání a prodloužení termínu. 

16 Odchod zákazníků Zákazníci již nemají zájem o přístroje, a tedy celá 

investice je zbytečná. 

17 Zamítnutí vydání 

certifikátu k 

přístrojům 

Certifikační úřad nevydá certifikát kvality k novým 

přístrojů, a dotační úřad tedy nevyplatí dotovanou 

částku. 

3.10.2 Kvantifikace rizik 

V této části jsou rizika kvantifikována. Ke každému je uvedena pravděpodobnost, jeho 

dopad na projekt a hodnota tohoto rizika, viz následující tabulka.  

Vysoká hodnota rizika byla zjištěna ve třech případech. Zaprvé se jedná se o námitky 

veřejnosti. V milosti jsme se již mnohokrát setkali s protesty veřejnosti, proti výstavbě 

výrobních hal. Jednalo se například o protesty aktivistů za životní prostředí nebo 

nesouhlas rodin s dětmi. Druhým takovým rizikem je zamítnutí žádosti o stavební 
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povolení, například kvůli špatnému technickému řešení stavby. Posledním rizikem je vliv 

počasí. Jelikož je začátek stavby naplánován na začátek března, tedy brzké jaro, je třeba 

počítat s možným nepříznivým počasím. 

Tabulka č. 16: Kvantifikace rizik projektu 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

ID Hrozba Scénář 

Pravděpo-

dobnost 

Dopad na 

projekt 

Hodnota 

rizika 

1 Chybné definování 

projektu 

Chybná domluva a nepochopení 

zadání, tím dojde k jiným 

výstupům, než bylo požadováno. 

SP VD SHR 

2 Pozemek 

nevyhovuje 

požadavkům 

Zjištění vysoké koncentrace 

radonu na pozemku zvýší 

několikanásobně náklady. 

NP SD NHR 

3 Pozemek 

nevyhovuje 

požadavkům 

Pozemek se nachází v lokalitě, 

kde není povolen nadměrný hluk, 

který produkuje výroba. 

NP VD SHR 

4 Chybně zpracovaná 

dokumentace pro 

dotační žádost 

Prodloužení termínu z důvodu 

vrácení žádosti, kvůli chybnému 

či neúplnému obsahu.  

NP SD NHR 

5 Zamítnutí žádosti o 

dotaci 

Úřad zamítne dotační žádost, a 

projekt se tedy nebude moci 

uskutečnit. 

NP VD SHR 

6 Chybně zpracovaná 

dokumentace pro 

stavební úřad 

Prodloužení termínu z důvodu 

vrácení žádosti, kvůli chybnému 

či neúplnému obsahu. 

NP SD SHR 

7 Námitky ze strany 

veřejnosti 

Prodloužení termínu z důvodu 

konfliktu s veřejností. 
VP VD VHR 

8 Zamítnutí žádosti 

ze strany úřadu 

Stavební úřad žádost zamítne, 

povolení nevydá z důvodu 

špatného technického řešení 

stavby, tím se rapidně prodlouží 

doba trvání projektu či dokonce 

se projekt zcela ukončí 

SP VD VHR 

9 Chybný výběr 

stavební firmy 

Firma má více jiných zakázek a 

nestihne práce v termínu, tím se 

celý projekt prodlouží. 

SP SD SHR 

10 Špatné počasí Začátek stavebních prací se 

zpozdí kvůli nízkým teplotám, 

která znemožňují tyto práce.  

NP SD SHR 

11 Problémy 

projektového týmu 

V průběhu projektu dojde 

k rozpadu či změnám 

v projektovém týmu 

NP SD SHR 

12 Zpoždění projektu Výpadky zdrojů, tím narůstající 

doba trvání projektu a nedodržení 

termínu zahájení nové výroby. 

SP SD SHR 

13 Chybný výběr 

dodavatele zařízení 

Dodavatel má mnoho zakázek a 

nestihne dodat zařízení ve 

smluvený termín, prodloužení 

doby trvání projektu. 

SP SD SHR 

14 Chybný výběr 

dodavatele zařízení 

Dodavatel dodá nekvalitní či 

nefunkční zařízení, tím se projekt 

SP VD VHR 
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opozdí, navíc při výběru nového 

dodavatele, vzrostou náklady. 

15 Chybný výběr 

dopravce 

Dodavatel má více zakázek, a 

tedy dojde ke zpoždění dodání a 

prodloužení termínu. 

SP SD SHR 

16 Odchod zákazníků Zákazníci již nemají zájem o 

přístroje, a tedy celá investice je 

zbytečná. 

NP VD SHR 

17 Zamítnutí vydání 

certifikátu k 

přístrojům 

Certifikační úřad nevydá 

certifikát kvality k novým 

přístrojů, a dotační úřad tedy 

nevyplatí dotovanou částku. 

SP VD VHR 

3.10.3 Opatření proti rizikům 

Ke všem rizikům, která byla objevena budou nyní navrhnuta opatření, aby se 

minimalizovala. Následně je přidělena zodpovědná osoba a hodnota rizika, která nově 

vznikla. U tří ze čtyř nejrizikovějších případů bylo nalezeno opatření a jejich hodnota 

snížena, pouze riziko nepříznivého počasí se nedá nijak ovlivnit. Stavební práce nemohou 

probíhat, pokud je teplota zhruba pod +5 °C, kvůli některým procesům tvrdnutí. Pokud 

by nastala situace, že by stavební práce nemohly pokračovat, mohlo by se využít časové 

rezervy, kterou máme na realizaci stavby. Vzhledem k tomu, že se tento případ nedá jinak 

ošetřit, byla tato hodnota vyhodnocena jako střední. 

Tabulka č. 17: Opatření proti rizikům 

Zdroj: (vlastní zpracování) 

ID Hrozba Návrh opatření 
Zodpovědná 

osoba 

Nová 

hodnota 

rizika 

1 Chybné definování 

projektu 

Akurátní definování a časté meetingy během 

projektu. 

Projektový 

manažer 
NHR 

2 Pozemek 

nevyhovuje 

požadavkům 

Vytvoření rezervy na dodatečné stavební 

úpravy. 

Technik 

investic 
NHR 

3 Pozemek 

nevyhovuje 

požadavkům 

Vytvoření finanční rezervy na vybudovaní 

protihlukového opatření. 

Technik 

investic 
NHR 

4 Chybně zpracovaná 

dokumentace pro 

dotační žádost 

Prověření, zda má ekonom dostatek 

zkušeností v oblasti dotací, pečlivá kontrola 

žádosti. 

Ekonom NHR 
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5 Zamítnutí žádosti o 

dotaci 

Průběžně zjišťovat posuzování žádosti, 

vysvětlovat nesrovnalosti. 
Ekonom NHR 

6 Chybně zpracovaná 

dokumentace pro 

stavební úřad 

Pečlivě vybrat projekční kancelář, před 

podáním žádost zkontrolovat.  

Technik 

investic 
NHR 

7 Námitky ze strany 

veřejnosti 

Uspořádat veřejné setkání, vysvětlit užitek 

pro obec – medializování, nabídnout možnost 

pracovního místa. 

Projektový 

manažer 
SHR 

8 Zamítnutí žádosti 

ze strany úřadu 

Průběžně konzultovat s úřadem průběh 

posuzování žádosti, vysvětlovat 

nesrovnalosti, zúčastnit se jednání. 

Technik 

investic 
SHR 

9 Chybný výběr 

stavební firmy 

Prověřit všechny možné dodavatele, zjistit 

pravdivé recenze od jiných klientů. 

Projektový 

manažer 
NHR 

10 Špatné počasí Toto riziko se nedá nijak ošetřit. Jediná 

možnost je využití časové rezervy a činnosti 

tak posunout. Pokud by to nestačilo, musí být 

posunout celý termín ukončení projektu.  

Projektový 

manažer 
SHR 

11 Problémy 
projektového týmu 

Pečlivě vybrat členy týmu. Projektový 

manažer 
NHR 

12 Zpoždění projektu Znovu projít celý projekt a konzultovat 

s odborníky 

Projektový 

manažer 
NHR 

13 Chybný výběr 

dodavatele zařízení 

Kontaktovat dodavatele, který dodával 

předešlé zařízení do firmy a je již ověřený, 

pečlivě projít recenze jiných dodavatelů. 

Manažer 

kvality 
NHR 

14 Chybný výběr 

dodavatele zařízení 

Kontaktovat dodavatele, který dodával 

předešlé zařízení do firmy a je již ověřený, 

pečlivě projít recenze jiných dodavatelů. 

Manažer 

kvality 
NHR 

15 Chybný výběr 

dopravce 

Pečlivý výběr dopravce podle recenzí. Manažer 

kvality 
NHR 

16 Odchod zákazníků Lepší marketing. Projektový 

manažer 
NHR 

17 Zamítnutí vydání 

certifikátu k 

přístrojům 

Kontrola veškeré dokumentace, spolupráce 

s úřady. Okamžité řešení, pokud by nastal 

problém. 

Manažer 

kvality 
NHR 
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3.11 Přínosy návrhů řešení 

Hlavním přínosem této práce pro podnik je kompletní zpracování projektové přípravy. 

Byly vytvořeny všechny dokumenty, které jsou k realizaci projektu potřebné. Navíc údaje 

byly zaneseny do aplikace MS Projectu, v níž je projekt připraven k realizaci a také může 

sloužit jako šablona a souhrnná znalostní báze pro další projekty řešené ve firmě. Tímto 

může být do firmy zavedena jakási metodika projektového řízení, která prezentuje, jak 

systémově plánovat a řídit další projekty. Tuto metodiku jsem formou case study 

prezentovala na zvoleném projektu.  

Práce detailně definuje jednotlivé činnosti neboli kroky, které je nutné podniknout při 

realizaci projektu.   

V projektové přípravě je sestaven registr zainteresovaných stran, ze kterého projektový 

tým jasně vyčte, s jakými stranami bude při realizaci v kontaktu, a navíc i jaké strategie 

by se měl při jednání s nimi držet. 

Dalším přínosem je sestavení organizační struktury projektového týmu. Zde jsem 

vycházela z analytické části, kde byla popsána organizační struktura firmy. Podniku bylo 

navrhnuto přijetí projektového manažera a technika investic, kteří jsou nezbytnou 

součástí daného projektového týmu.  

Existence časové zdrojové a nákladové analýzy je velmi důležitým přínosem. Podle 

hierarchické struktury rozpadu prací byla ke každé činnosti přidělena hodnota trvání, 

které dohromady udávají dobu trvání projektu. Při zadávání kalendáře byly zadány 

všechny státní svátky nadcházejících let. Ve zdrojové analýze je vyřešeno přetížení 

zdrojů projektový manažer a technik investic. Celý projekt by měl trvat 532 dnů, konečný 

termín je plánován na 10. 1. 2023. Součástí zdrojové analýzy je i matice odpovědnosti, 

v níž jsou přiděleny jednotlivé činnosti osobám podle toho, jakou mají při jejich realizaci 

funkci. Z matice dále vychází zdrojová analýza. Následně je stanoven rozpočet projektu, 

také s využitím MS Projectu, do kterého byly zaneseny jak náklady na interní zdroje, tak 

i na externí zdroje. Celý projekt tak vyjde firmu na 11 344 328 Kč. Díky zpracování 

v aplikaci MS Project můžou být data kdykoliv rychle pozměněna. Nakonec je stanovena 

rezerva na případná rizika, finanční odměny projektového týmu či další náklady. 
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Posledním a velmi důležitým přínosem je identifikace rizik, na která je třeba si dát při 

realizaci pozor. Navíc jsou ke všem rizikům doplněna opatření, která by měla vést k jejich 

eliminaci. Na rizika by se měl projektový tým zaměřit a provést opatření, aby jinak 

nedošlo například k prodloužení či nárůstu nákladů.  
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout projekt rozšíření výrobních prostor pro firmu 

COMPEX, spol. s r. o., která se zabývá vývojem a výrobou elektrotechnických zařízení, 

v současné době tedy především zdravotnických přístrojů.  

V teoretické části byla popsána daná problematika projektového managementu. Nejprve 

co to vůbec projektové řízení a projekt je a další pojmy projektového managementu. Dále 

byl definován životní cyklus projektu a v něm uvedeny dokumenty, které byly potřebné 

připravit v projektové přípravě. Ve fázi identifikace se jednalo se o identifikační listinu 

projektu a logický rámec. Po nich následovala hierarchická struktura prací a registr 

zainteresovaných stran ve fázi zadání neboli definice. Ve fázi plánování byla definována 

organizační struktura, role a odpovědnosti, matice odpovědnosti, rozpočet projektu, 

harmonogram, a nakonec analýza rizik pomocí metody RIPRAN. 

V analytické části jsem nejprve firmu představila. Uvedla jsem předmět jejího podnikání 

a přístroje, které vyrábí. Dále jsem použila některé metody strategického managementu, 

abych tak zhodnotila interní a externí prostředí firmy. Konkrétně byly použity SLEPT 

analýza, McKinseyho model 7S, Potrerův model pěti sil a SWOT analýza, která byla poté 

využita i v analýze rizik ve třetí části práce. Nakonec byla celá analytická část shrnuta a 

definován problém, kterým jsem se v následující části zabývala. 

V teoretické části práce byla využita teoretická část práce jako metodika a poznatky 

z analytické části pro návrh řešení problému. Podle teoretické části byly sestaveny: 

SMART cíl, identifikační listina projektu, logický rámec, registr zainteresovaných stran, 

hierarchická struktura prací, organizační struktura projektového týmu, dále pak časová 

analýza, zdrojová analýza včetně matice odpovědnosti a nákladová analýza. Nakonec 

byla analyzována rizika metodou RIPRAN. WBS, časová, zdrojová a nákladová analýza 

byly zaneseny do MS Projectu, kde bylo navrhnuto řešení přetížených zdrojů.  

V bakalářské práci byla zpracována celá projektová příprava, takže si ji firma může 

převzít a podle ní celý projekt realizovat. Pokud by došlo ze strany vedení k nějakým 

připomínkám, například jiné časové či zdrojové potřebě, mohou být v MS Projectu či 

dokumentech upraveny. V případě, že by firma zvažovala i jiná řešení svého problému, 

může tato projektová příprava sloužit jako podklad při rozhodování.  



 72 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

BSI, IEC, ISO. 2002. Risk Management – Vocabulary – Guidelines for use in Standards 

BSA PD ISO/IEC Guide 73:2002. 1st edition. London: British Standards Institute. ISBN 

0-580-40178-2.  

COMPEX-Interní dokumenty: Technická dokumentace, 2019, Brno 

COMPEX-Interní dokumenty: Seznam užívaných norem, 2018, Brno 

COMPEX, spol. s r. o., Brno IČO 12164739 - Veřejný rejstřík a Sbírka listin: Výpis z 

obchodního rejstříku. ©2012-2015. Justice.cz [online]. Praha: Ministerstvo spravedlnosti 

České republiky, [cit. 2020-05-03]. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-

firma.vysledky?subjektId=545586&typ=PLATNY 

DOLEŽAL, Jan. a kolektiv. 2016. Projektový management: komplexně, prakticky a podle 

světových standardů. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-5620-2. 

DOLEŽAL, Jan, Jiří KRÁTKÝ a Ondřej CINGL. 2013. 5 kroků k úspěšnému projektu: 

22 šablon klíčových dokumentů a 3 kompletní reálné projekty. Praha: Grada. ISBN 978-

80-247-4631-9. 

DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL, Branislav LACKO a kolektiv. 2012. Projektový 

management podle IPMA. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada. ISBN 978-

80-247-4275-5.  

FIALA, Petr. 2004. Projektové řízení: modely, metody, řízení. Praha: Professional 

Publishing. ISBN 80-86419-24-X. 

FOTR, Jiří, Emil VACÍK, Ivan SOUČEK, Miroslav ŠPAČEK, Stanislav HÁJEK. 2012. 

Tvorba strategie a strategické plánování: Teorie a praxe. Praha: Grada. ISBN 978-80-

247-3985-4. 

JEŽKOVÁ, Zuzana, Hana KREJČÍ, Branislav LACKO a Jaroslav ŠVEC. 2013. 

Projektové řízení: jak zvládnout projekty. Kuřim: Akademické centrum studentských 

aktivit. ISBN 978-80-905297-1-7. 

JETT. ©2020. JETT [online]. Brno [cit. 2020-05-02]. Dostupné z: https://jett.eu 



 73 

KERZNER, Harold. 1998. Project Management, A System Approach to Planning, 

Scheduling, and Controlling. 6th edition. New York: Wiley. ISBN 9780471288350 

KORECKÝ, Michal a Václav TRKOVSKÝ. 2011. Management rizik projektů: se 

zaměřením na projekty v průmyslových podnicích. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3221-

3.  

LESTER, Albert. 2013. Project Management, Planning and Control: Managing 

Engineering, Construction and Manufacturing Projects to PMI, APM and BSI Standards. 

6th Edition. Oxford: Butterworth-Heinemann. ISBN 9780080983240.  

OGC. 2007. Management of Risk: Guidance for Practitioners. London: The Stationery 

Office. ISBN 978-0-11-331038-8. 

O nás. ©2020. JETT [online]. Brno [cit. 2020-05-02]. Dostupné z: https://jett.eu/o-nas 

Produkty-JETT PLASMA LIFT. ©2020. JETT [online]. Brno [cit. 2020-05-02]. 

Dostupné z: https://jett.eu/produkty/kosmetika/1046-jett-plasma-lift 

Produkty-JETT PLASMA LIFT MEDICAL. ©2020. JETT [online]. Brno [cit. 2020-05-

02]. Dostupné z: https://jett.eu/produkty/dermatologie/1274-jett-plasma-lift-medical 

RIPRAN. RIPRANTM Metoda pro analýzu projektových rizik [online]. [cit. 2019-12-23]. 

Dostupné z: https://ripran.cz 

ŘEHÁČEK, Petr. 2013. Projektové řízení podle PMI. Praha: Ekopress. ISBN 978-80-

86929-90-3. 

SCHWALBE, Kathy. 2011. Řízení projektů v IT. 1. vydání. Brno: Computer Press. ISBN 

978-80-251-2882-4.  

SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. 2013. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 

4., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4644-9. 

SVOZILOVÁ, Alena. 2016. Projektový management: systémový přístup k řízení 

projektů. 3., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-

271-0075-0. 

YADAV, S. R. and A. K. MALIK. 2014. Operations Research. India: Oxford University 

Press. ISBN 978-0-19-809618-4. 

https://jett.eu/o-nas


 74 

EKOSPACE. Strategický management 19 - SWOT analýza (praktická ukázka). In: 

Youtube [online]. 25. 9. 2016 [cit. 2020-05-09]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=id7K09ZF_rw 

  



 75 

SEZNAM POUŽITÝCH OBRÁZKŮ 
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Tabulka č. 1: Rozdělení dokumentů – základní a doplňkové ......................................... 16 

Tabulka č. 2: Logický rámec .......................................................................................... 18 

Tabulka č. 3: Vazby logického rámce ............................................................................ 19 

Tabulka č. 4: Tabulka verbálních hodnot pravděpodobnosti .......................................... 27 

Tabulka č. 5: Tabulka verbálních hodnot nepříznivých dopadů na projekt.................... 27 
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Příloha č. 5: Histogram zdrojů – vyrovnání zdroje projektový manažer ......................... V 
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Příloha č. 8: RACI matice projektu 

Zdroj: (vlastní zpracování) 

Kód 

WBS 
Název PM TI Ek MK Z V PDÚ PSÚ SF SFI DOO P DOZ DO 

0 Rozšíření 

výrobních 

prostor 

              

1 Příprava 

projektu 

              

1.1 Zadání 

projektového 

požadavku 

R, 

A 

    R         

1.2 Jmenování 

členů 

projektového 

týmu 

R, 

A 

I I I           

1.3 Kick of 

meeting 

R, 

A 

R R R  R         

2 Prověření 

pozemku 

              

2.2 Prověření 

územního 

plánu 

I R, 

A 

   I  R    C   

2.3 Ověření 

potřeb stavby 

s možnostmi 

na pozemku 

 C      C    R, 

A 

  

2.4 Ověření 

inženýrských 

sítí na 

pozemku 

 C      C    R, 

A 

  

2.5 Vypracování 

studie 

I C    C      R, 

A 

  

3 Zajištění 

financování 

              

3.1 Zjištění 

dotačních 

možností 

C  R, 

A 

   C        

3.2 Vypracování 

podnikatelsk

ého záměru 

C  R, 

A 

  R         

3.3 Podání 

žádosti o 

dotaci 

I  R, 

A 

   R        

3.4 Posouzení 

žádosti o 

dotaci 

  I    R, A        

3.5 Obdržení 

rozhodnutí o 

žádosti o 

dotaci 

I  R   I R, A        

3.6 Smlouva o 

dotaci 

C I R, 

A 

  R R        

4 Povolení 

stavby 

              

4.1 Zaslání 

žádosti o 

vyjádření 

dotčeným 

orgánům a 

osobám 

R, 

A 

I             
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4.2 Obdržení 

vyjádření 

dotčených 

orgánů a 

osob 

R I    I  I   R, A    

4.3 Příprava 

dokumentace 

pro územní 

řízení 

 I    C      R, 

A 

  

4.4 Podání 

žádosti o 

územní 

řízení 

I R, 

A 

   I  R       

4.5 Územní 

řízení 

              

4.5.1 Vyvěšení 

oznámení o 

záměru 

R, 

A 

I    R  I   I    

4.5.2 Oznámení o 

ústním 

jednání 

I I    I  R, 

A 

      

4.5.3 Možnost 

podání 

námitek 

I I      R, 

A 

  R    

4.5.4 Ústní jednání R R    R  R, 

A 

  I    

4.5.5 Posouzení 

žádosti o 

územní 

řízení 

 I    I  R, 

A 

      

4.6 Obdržení 

rozhodnutí o 

územním 

řízení 

I R    I  R, 

A 

      

4.7 Příprava 

dokumentů 

pro podání 

žádosti o 

stavební 

povolení 

 I    C      R, 

A 

  

4.8 Podání 

žádosti o 

stavební 

povolení 

I R, 

A 

   I  R       

4.9 Stavební 

řízení 

              

4.9.1 Oznámení o 

ústním 

jednání 

I I    I  R, 

A 

      

4.9.2 Možnost 

podání 

námitek 

I I      R, 

A 

  R    

4.9.3 Ústní jednání R R    R  R, 

A 

  I    

4.9.4 Posouzení 

žádosti o 

stavební 

povolení 

 I    I  R, 

A 

      

4.10 Obdržení 

stavebního 

povolení 

I R    I  R, 

A 

      

5 Realizace 

stavby 

              



 X 

5.1 Zpracování 

dokumentace 

k provedení 

stavby 

 I    C      R, 

A 

  

5.2 Výběr 

stavební 

firmy 

R, 

A 

R    R         

5.3 Smlouva se 

stavební 

firmou 

R, 

A 

R    C   R      

5.4 Práce 

stavební 

firmy 

              

5.4.1 Konstrukce a 

montáž 

I I    I   R, 

A 

     

5.4.2 Vnitřní 

vybavení 

I I    I   R, 

A 

     

5.5 Výběr firmy 

na realizaci 

infrastruktur

y 

R, 

A 

R    C         

5.6 Smlouva se 

stavební 

firmou 

R, 

A 

R    R    R     

5.7 Práce 

stavební 

firmy 

I I        R, A     

6 Kolaudace                

6.1 Dokumentac

e skutečného 

provedení 

stavby 

 I          R, 

A 

  

6.2 Podání 

kolaudační 

žádosti 

C R, 

A 

     R       

6.3 Stanovení 

termínu 

kolaudační 

prohlídky 

C C    I  R, 

A 

      

6.4 Kolaudační 

prohlídka 

R R    I  R, 

A 

      

6.5 Obdržení 

kolaudačního 

souhlasu 

I R    I  R, 

A 

      

7 Nové 

zařízení   

              

7.1 Stanovení 

popisu 

nového 

zařízení 

I   R, A           

7.2 Poptávka 

zařízení u 

dodavatelů 

C   R, A  I       R  

7.3 Výběr 

dodavatele 

R, 

A 

  R  C         

7.4 Smlouva s 

dodavatelem 

R, 

A 

  R  I       R  

7.5 Dodání 

zařízení 

I   I  I       R, A  

7.6 Instalace 

zařízení 

I   C         R, A  



 XI 

7.7 Testování 

funkčnosti 

zařízení 

I   R, A R I         

8 Stávající 

zařízení   

              

8.1 Příprava 

zařízení na 

převoz 

I   R, A R          

8.2 Výběr 

dopravce 

R, 

A 

  R  C         

8.3 Smlouva s 

dopravcem 

R, 

A 

  R  I        R 

8.4 Realizace 

přepravy 

I   I  I        R, A 

8.5 Instalace 

zařízení 

I   C          R, A 

8.6 Testování 

funkčnosti 

zařízení 

I   R, A R I         

9 Dotace               

9.1 Podání 

žádost o 

platbu 

  R, 

A 

           

9.2 Přijetí platby I  R, 

A 

  I R        

10 Kontrola 

dotace 

              

10.1 Kontrola 

vyúčtování 

R  R, 

A 

  I R        

10.2 Kontrola 

realizace 

stavby podle 

plánů 

R R, 

A 

   I R        

11 Ukončení 

projektu 

              

11.1 Formální 

zakončení 

projektu – 

poděkování  

R, 

A 

R R R  R         

11.2 Instalace 

pamětní 

desky 

R, 

A 
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Příloha č. 9: Tabulka nákladů 

Zdroj: (vlastní zpracování) 
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