
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

 
  



 



 



 



 



Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá založením nového prodejního portfolia jménem ZaseRýže 

Clothing od firmy ZaseRýže. Teoretická část diplomové práce zahrnuje vymezení pojmů 

z oblasti strategické analýzy a řízení projektů. Analýza současné situace okolí a vnitřního 

prostředí firmy byla provedena v analytické sekci. V návrhové části je zpracován plán pro 

realizaci projektu s využitím metodiky projektového managementu. 
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SLEPTE analýza, Porterův model pěti sil, 7S analýza, SWOT analýza, projektový 

management, analýza rizik, projektová fáze, plánování 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with establishing a new sales portfolio named ZaseRýže 

Clothing from ZaseRýže company. The theoretical part of the thesis includes definition 

of terms from the field of strategic analysis and project management. The analysis of the 

current situation of the surroundings and inside the company was carried out in the 

analytical section. In the design part is elaborated a plan for project realization using 

project management methodology. 

 

Keywords 

SLEPTE analysis, Porter's five forces model, 7S analysis, SWOT analysis, project 

management, risk analysis, project phase, planning 
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ÚVOD 

Hlavním cílem každého projektu je splnit svůj předem definovaný cíl. Základem řízení 

projektu není pouze jeho bezproblémový průběh, ale i efektivní využití všech dostupných 

zdrojů. V současné době existuje nepřeberné množství nástrojů a pomůcek, které tento 

proces ulehčují a zjednodušují řízení podniku, zdrojů, zaměstnanců a informačních 

systémů. 

Stále více společností provádí outsourcing projektového managementu a najímá na tuto 

práci externisty. V tomto rychle se měnícím odvětví ale může být obtížné najít 

kvalifikované odborníky, kteří pracují s nejnovějšími trendy a strategiemi a stejně jako u 

všeho ostatního, i zde existují výhody i nevýhody, které je třeba zvážit. Kvalifikovaný 

projektový manažer může snížit firemní náklady, zefektivnit řízení pracovního toku a 

pomoci růstu podnikání. 

Projekt, na který jsou v diplomové práci aplikovány metody řízení projektů, je společnost 

ZaseRýže, která podniká v oblasti poskytování gastronomických služeb. Nabízí kurzy 

vaření, přednášky o podnikání v gastronomii a pro vietnamskou menšinu také konzultační 

služby v oblasti brandingu a marketingu. 

Diplomová práce se zaměřuje na vedení projektu tvorby nové značky ZaseRýže Clothing 

s elektronickým obchodem, ve kterém prodává oblečení s vlastním designem.  

Práce se skládá ze tří hlavních oblastí. V první části jsou vysvětleny pojmy a metody, 

které byly během práce využity. Druhá část je zaměřena na samotnou firmu a její 

současný stav, jak externě, tak i interně. Poté je na základě zjištěných informací 

představen návrh řešení s využitím metodiky projektového managementu a v poslední 

části je celý projekt finančně zhodnocen.  
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Práce se zaměřuje především na projekt ZaseRýže, který je zaštítěný podnikatelem Hoang 

Long Tranem. Ze stylistických důvodů budou v práci používána slova firma, podnik, 

organizace a další podobná synonyma, která však budou vždy znamenat týž zmíněný 

podnik ZaseRýže. 

 

Tato práce je zaměřena na malý podnik poskytující gastronomické služby. Nabídka 

standardních služeb v tomto oboru je v současném prostředí již nedostačující a firma 

potřebuje dále růst. Podnikatelé chtějí rozvinout další významný projekt, který je spojený 

s aktuálními službami, a zatraktivnit jím tak svou nabídku.  

Cílem práce je vypracování návrhu řešení projektu pro zavedení nových produktů od 

zaseryze.com s využitím metod a nástrojů projektového managementu. 

Dílčím cílem je shrnutí teoretických východisek o projektovém řízení a jejich životních 

fází. Dalším nižším cílem je analýza současné situace společnosti a jejího okolí. Jedná se 

zde především o konkurenční prostředí a aktuální situaci na trhu. Vzhledem k tomu, že 

byla analýza provedena v lednu 2020, byla přidána také doplňková sekce o situaci 

způsobené virem COVID-19, kde bylo třeba zmínit, jak se trh změnil, po zavedení 

státních opatření. Posledním cílem práce je tvorba vlastního návrhu řešení. 

 

V analytické části je použita SLEPTE a Porterova metoda ke zjištění situace v okolí firmy. 

K analýze interního fungování firmy je použito faktorů 7S podle McKinseyho. Na 

základě zjištěných údajů je pak zpracována konečná SWOT analýza, která ukazuje silné 

a slabé stránky, příležitosti a možné hrozby. 

Po analytické části následuje návrh řešení. Z metod projektového managementu bude 

využit logický rámec pro definování záměru, cíle, klíčových aktivit a výstupů. Podle 

hierarchické struktury prací WBS vznikne detailnější sled činností. Pomocí aplikace 

Microsoft Project je sestrojen Ganttův diagram. Ke každé činnosti je přiřazena osoba, 



15 

 

která má na danou část zodpovědnost. Na to navazuje zpracování RACI matice a tvorba 

komunikačního plánu. 

Než dojde k implementaci, je třeba provést analýzu rizik pomocí skórovací metody, jež 

definuje pravděpodobnost výskytu rizik, dopad jednotlivých rizik a rovněž i návrhy 

opatření. Hodnoty jsou pak znázorněny na mapě rizik. 

Projekt je zakončen plánováním zdrojů, finančním ohodnocením a zhodnocením jeho 

přínosu. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části diplomové práce jsou vysvětleny základní pojmy, které budou sloužit 

k popisu jednotlivých problematik, tak i výstupu pro analytickou část. Tato kapitola 

definuje pojmy z oblasti projektového managementu, především jejich fáze. 

 

Projektový management je obor poměrně mladý. Pojmy projektové řízení jako oblast 

managementu či profese projektového manažera začínají být užívány až po druhé světové 

válce. Přitom i v dávné minulosti probíhala řada akcí mající projektový charakter. Už 

v době výstavby různých starověkých monumentů se formovaly metody, postupy 

a techniky ke zvládání rozsáhlých, organizačně náročných a mimořádně složitých akcí. 

V posledních letech se projekt stal běžnou součástí života (1, s. 22). 

2.1.1 Projekt 

Projekt je výsledek materiální nebo nemateriální povahy založený na strategickém plánu, 

navržený, organizovaný a realizovaný pod řízením někoho v zájmu vlastníka anebo 

zadavatele (2, s. 10). 

Podle pana Fialy je projekt aktivita omezená v čase, realizovaná pouze jedenkrát a bez 

opakování se značným množstvím charakteristických rysů. Projekt je jednorázový proces 

• směřující k dosažení stanovených cílů, 

• během procesu prochází projekt řadou etap a fází, 

• s etapami se mění úkoly, organizace a zdroje (2, s. 10). 

2.1.2 Řízení projektů 

Když hovoříme o projektovém řízení, drobnou komplikací je obrovský prostor, který tato 

problematika pokrývá. Na rozdíl od normy, která říká, že šroub M6x133 musí mít určité 

rozměry, což lze poměrně snadno změřit, v řízení projektů je obrovské množství 

nejrůznějších proměnných, které se měří velmi obtížně. Navíc je to velké většiny práce 

s lidmi a o lidech, takže lidský faktor je tu v podstatě určující (1, s. 24). 
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Řízení projektů má některé specifické rysy: 

• Projekt je definován začátek a konec. 

• Existuje vysoká míra nejistoty. 

• Používají se pružné organizační struktury. 

• Složení řešitelského týmu projektu je proměnlivé (2, s.10). 

Protože trvání projektů je dočasné, vždy je v nich hodně nejistoty, pokud jde o to, co bude 

schváleno (např. kdy projekt začne a přesný rozsah prací, které mají být vykonány). 

Projekt navíc netrvá věčně. Začíná, když první člověk začne pracovat, a končí, když je 

práce posledního člověka hotova. Někde mezi tím se na něm podílí několik nebo mnoho 

lidí. Najímání lidí pro práci na projektu se podobá shánění zaměstnanců pro firmu, která 

předpokládá, že v dohledné době svou činnost končí (3, s. 6). 

Při řízení projektů se sledují důležité charakteristiky projektu, jako je rozsah, čas, 

náklady, kvalita, zdroje, rizika projektu atd. Používají se i odpovídající analýzy zaměřené 

na některé z těchto charakteristik (2, s. 10). 

2.1.3 Trojimperativ 

S projektem a s projektovými cíli 

souvisí vždy tři základní, navzájem 

provázané, dimenze – cíle (co), čas 

(kdy), náklady (za kolik) – které 

představují tzv. trojimperativ 

projektového řízení. Jeho účelem je 

optimální vyvážení těchto tří 

dimenzí (pokud se změní velikost 

jedné, v reakci na to se změní i 

zbylé), viz obr. 1. Kvalita 

výsledného cíle musí být co 

nejvyšší, kdežto zbylé dimenze (čas a náklady) by měli být co nejnižší (1, s. 63). 

 

Obr. 1: Trojimperativ projektu (Zdroj: 1, s. 63) 
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2.1.4 Cíle projektu 

Podle Svozilové představuje cíle projektu popis účelu, jehož má být prostřednictvím 

realizace projektu dosaženo. Obvykle se jedná o hierarchickou strukturu definovaných 

stavů, podmínek a vlastností popisující budoucí výsledek projektu (4, s. 78). 

Cíle projektu a jejich jednoznačná definice vytvořená před zahájením prací na projektu 

jsou předpokladem uzavření kontraktu, který správně spravedlivě popíše obchodní vztah 

mezi zákazníkem a dodavatelem. Kontrakt, který potvrzuje závaznosti znění těchto cílů, 

potom vytváří podmínky pro dobrou úroveň projektové komunikace v průběhu projektu 

a rovněž jeho úspěšného uzavření (4, s. 79). 

Jenou z pomůcek pro dobré definování cíle je technika SMART. Cíl by měl být podle 

této techniky: 

• S (specific) – specifický a specifikovaný, protože potřebujeme vědět CO? 

• M (measurable) – měřitelný, abychom byli schopni určit, čeho jsme dosáhli, 

• A (agreed) – akceptovatelný, pro jistotu, že všichni relevantní vědí a souhlasí, 

• R (realistic) – realistický, aby bylo zřejmé, že stojíme nohama na zemi, 

• T (timed) – terminovaný, protože bez určení termínu výše uvedené postrádá smysl 

(1, s. 63). 

Každý z uvažovaných projektových cílů, včetně milníků a jiných průběžných cílů, by měl 

být SMART (1, s. 63). 

2.1.5 Životní cyklus projektu 

Projekt má charakter procesu, v době své existence se vyvíjí a nachází se v různých 

fázích, které nazýváme životním cyklem projektu. Existuje celá řada definic životního 

cyklu projektu – v této oblasti neexistuje shoda ani mezi teoretiky, hospodářskými 

sektory, ani mezi jednotlivými společnostmi (4, s. 37). 

Předprojektová fáze 

Hlavním účelem předprojektové fáze je prozkoumat příležitost pro projekt a posoudit 

proveditelnost daného záměru. Někdy bývá do této fáze zahrnována i vize, základní 

myšlenka, že by se nějaký projekt mohl realizovat (1, s. 156). 
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• Studie příležitosti (opportunity study) 

o Je vůbec správná doba navrhnout a realizovat zamýšlený projekt? 

o Jestli je doporučeno realizovat, tak se studie dál zpracuje do detailu, 

obsahem budou hlavně analýzy trhu, organizace a okolí (1, s. 156). 

• Studie proveditelnosti (feasibilitsy study) 

o Jaká je nejvhodnější cesta k realizaci projektu? 

o Jestli se organizace rozhodne na základě doporučení předchozí studie 

projekt realizovat, měla by upřesnit obsah projektu, plánovaný termín 

zahájení a ukončení projektu, odhadované celkové náklady a odhadované 

potřebné zdroje (1, s. 157). 

 

Projektová fáze 

V této fázi dochází k sestavení projektového týmu, k vytvoření plánu a jeho realizaci 

vrcholící předáním výsledků a závěrem dochází k ukončení této fáze projektu. Fáze se 

člení podrobněji na (1, s. 158): 

• Zahájení (start-up) – ověření a zpřesnění cílů projektu a jeho účelu, personální 

obsazení, kompetence a podobně. Výstupem je zakládací identifikační listina 

projektu (1, s. 158). 

• Plánování – projektový tým vytváří plán projektu (baseline) (1, s. 159). 

• Vlastní realizace – fyzická realizace projektu, v průběhu, který je projekt 

sledovaný a porovnává se jeho průběh s plánem (1, s. 159). 

• Předání výstupů projektu a ukončení projektu – v této fázi dochází 

k fyzickému i protokolárnímu předání výstupů, podpisu akceptačních protokolů, 

fakturaci apod (1, s. 159). 

 

Poprojektová fáze 

Analýza celého průběhu projektu, určení dobrých i zlých zkušeností. Cílem je najít chyby, 

aby bylo možné jim v budoucnosti předcházet. Vyhodnocuje se například jakost 

subdodavatelů – výsledkem je pak třeba přerušení spolupráce s nejakostními 

subdodavateli (1, s. 159). 
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Fázový model projektu je pak znázorněn v grafické podobě (1, s. 160). 

 

Jak jsme již zmínili výše, hlavním úkolem předprojektové fáze je zjištění, zda-li projekt 

uskutečnit či ne. V této fázi se provádí analýzy organizace, okolí firmy a aktuální trh. Na 

závěr lze vypracovat SWOT analýzu ke shrnutí předchozích analýz. 

2.2.1 SLEPTE analýza 

Podle paní Grasseové SLEPTE analýza slouží jako metoda zkoumání různých vnějších 

faktorů působících na organizaci. Metodu využíváme pro strategickou analýzu vnějšího 

Obr. 2: Schéma životního cyklu projektu (Zdroj: 1, s. 160) 
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prostředí na základě faktorů, u kterých předpokládáme, že mohou ovlivňovat organizaci 

a jako podklad pro vypracování prognóz o důsledcích pro další rozvoj. SLEPTE analýza 

je odpověď na tři základní otázky: 

• Které z vnějších faktorů mají vliv na organizaci? 

• Jaké jsou možné účinky těchto faktorů? 

• Které z nich jsou v blízké budoucnosti nejdůležitější (7, s. 178)? 

SLEPTE analýza se skládá ze těchto faktorů: 

• S (social) – společenské a demografické faktory 

• L (legislative) – legislativní faktory 

• E (economic) – ekonomické faktory 

• P (political) – politické faktory 

• T (technical) – technologické faktory 

• E (ecological) – ekologické faktory 

2.2.2 Porterův model pěti sil 

Podle Mallaya je předpokladem úspěšného rozvoje podnikové strategie analýza podniku 

samotného. Velký význam zde zaujímá postavení podniku ve zkoumaném 

podnikatelském prostředí. Jednotlivé složky odvětví musí být prozkoumány následovně 

(5, s. 49): 

 

Obr. 3: Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí (Zdroj: 5, s. 49) 
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Hrozba vstupu nových firem 

Ohrožení ze strany nových konkurentů závisí především na vstupních bariérách do 

daného odvětví, což je nejčastěji spjato s existencí a působením některého z následujících 

šesti faktorů: úspory z rozsahu, kapitálová náročnost vstupu, přístup k distribučním 

kanálům, očekávaná reakce zavedených firem, legislativa a vládní zásahy. Z hlediska 

ziskovosti odvětví je nejatraktivnější, jehož vstupní bariéry jsou vysoké a výstupní nízké, 

jelikož jen málo podniků může do odvětví vstoupit a neúspěšné firmy mohou trh bez 

problémů opustit (7, s. 192). 

Vliv odběratelů 

Odběratel jako jeden ze zainteresovaných skupin má zájem na dobrých obchodních 

podmínkách, aby pokud možno mohl ovlivňovat, případně určovat podmínky spolupráce 

s dodavatelskou firmou (5, s. 50).  

Vliv dodavatelů 

Síla dodavatelů roste s jejich koncentrací v případě, že dodavatelé poskytují jedinečné 

výrobky, jestliže dodávaný výrobek tvoří zásadní vstup odběratele, pokud se dodavatelé 

mohou integrovat. Podle Grasseové je nejlepší obranou budování vztahů s dodavatelem 

a dalších dodavatelských zdrojů. Musíme odpovědět na otázku: Jak můžeme snížit 

vyjednávací sílu dodavatelů (7, s. 193)? 

Hrozba substitutů 

Pokud se cena nebo výkon substitutu stane pro kupujícího přitažlivější, někteří 

z kupujících budou v pokušení odvrátit svou přízeň od firem v oboru. Jestliže substituty 

představují nepochybnou hrozbu, pak jí firmy v oboru budou předcházet tím, že nebudou 

zvyšovat ceny a neopomenou vyvíjet či zdokonalovat své produkty nebo služby (5, s. 51). 

Současná rivalita na trhu 

Velikost podílu jednotlivých podniků na trhu daného okolí charakterizuje strukturu 

konkurenčního okolí. Rivalita v odvětví se zvyšuje, pokud dané odvětví stagnuje nebo se 

zmenšuje, jelikož podniky mohou získat vyšší podíl na trhu jedině na úkor konkurentů. 

Musíme odpovědět na otázku: Jak lze zlepšit naši pozici vůči konkurentům (7, s. 192)? 



23 

 

2.2.3 7S model dle McKinseyho 

Koncepce 7S definuje základní oblasti, které je třeba z pohledu vrcholného managementu 

rozvíjet. 

Strategie 

Do strategie patří programové stanovisko vrcholového vedení, vymezení a uspořádání 

soustavy rozvojových týmů. Nachází se zde i opatření plánovaná jako reakce na změny 

prostředí. Je to způsob zlepšování firemní pozice vzhledem ke konkurenci (8, s. 52). 

Struktura 

Ve struktuře se zaměřujeme na ty dimenze struktury, které jsou v současnosti důležité pro 

rozvoj organizace, a připravenost na změnu. Vymezujeme funkční náplň dílčích částí 

organizačního systému a jejich vzájemných informačních vazeb. Struktura představuje 

jasnost a koordinace – jak to provést, aby to fungovalo (8, s. 52). 

Systém 

Systémy jsou veškeré procesy (formální i neformální), které jsou spojeny s chodem 

organizace – rozpočtování kapitálu, školení, nákladové účetnictví, rozpočetnictví, 

sledování vývoje prostředí (8, s. 52). 

Styl 

Styl je způsob jednání vedoucích pracovníků při uplatňování manažerských funkcí. Je to 

uplatňovaná koncepce podnikání (8, s. 52). 

Obr. 4: Model 7S podle McKinseyho (Zdroj: 8, s 52) 
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Spolupracovníci 

Podle Guinna jsou to lidé, kteří se rozhodovací či výkonnou činností podílejí na realizaci 

manažerských funkcí (8, s. 53). 

Schopnosti 

Schopnosti jsou soubor znalostí, dovedností a návyků, které představují myšlenkové 

bohatství firmy (8, s. 53). 

Sdílené hodnoty 

Jsou to ideje a principy, které pracovníci firmy respektují, základní poslání společnosti. 

Jsou to základní myšlenky, na nichž je firma založena a přibližné představy o budoucím 

směrování organizace (8, s. 53). 

2.2.4 Logický rámec 

Logický rámec nám dokáže přehledně zmapovat záměry, očekávání a uvést je do souladu 

s konkrétními výstupy a činnostmi při realizaci projektu. Je to postup, s jehož pomocí lze 

stručně, přehledně a srozumitelně popsat projekt na velmi malém prostoru. Tímto 

prostorem je pouhý list papíru, tzv. formulář logického rámce (10, s. 43). 

Při žádosti o grant či u výběrových řízení významných mezinárodních organizací je 

logický rámec často povinnou přílohou a nevyhnutelným podkladem. Fakt, že se jedná o 

přílohu, často vede žadatele k tomu, že jí nevěnují patřičnou pozornost. Ovšem podle 

pana Štefánka bude první krok, který hodnotitel projektu udělá, právě pečlivé 

prostudování logického rámce (10, s. 45). 

Logický rámec má podobu matice, která pracuje se čtyřmi úrovněmi cílů, skládá se ze 

čtyř řádků. Tabulková forma je vhodná pro přehlednost a jasné uspořádání obsahu 

projektu. Podle logického rámce by měl každý pochopit: 

• proč projekt realizujeme, 

• co pro to musíme udělat a  
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• jak to budeme dělat (10, s. 45). 

 

Vertikální logika projektu – strom cílů je vztahem příčina – důsledek mezi aktivitami a 

cíli na rozdílných úrovních. Každá úroveň by měla vést logicky k úrovni, která je o jeden 

stupeň výše (10, s.48). 

Záměr (či hlavní cíl) nám odpovídá na otázku, PROČ se projekt realizuje. Definuje jeho 

přínos neboli to, k čemu projekt přispívá. Jedná se o užitky, které se mohou objevit až 

užíváním výsledků projektu, tedy po jeho skončení. V této úrovni se odráží dlouhodobé 

cíle a strategie a organizace, tedy například i cíl programu. Dosažení hlavního cíle je 

ovlivňováno vnějšími faktory a projektový manažer spolu s týmem za něj není plně 

odpovědný (11, s. 58). 

Projektový cíl odpovídá na otázku CO. Popisuje zaměření projektu. Každý projekt by 

měl usilovat o dosažení pouze jednoho cíle. Stručný popis cíle projektu se uvádí do pole 

v druhém řádku a v prvním sloupci. Cíl projektu by měl odpovídat operačnímu cíli 

opatření v programovém dodatku. Za změnu, které chtějí realizátoři projektu dosáhnout, 

nenesou přímou odpovědnost, nemají ani možnost ji sami provést, ale o její naplnění 

usilují prostřednictvím jednotlivých výstupů (10, s. 48). 

Obr. 5: Šablona logického rámce a jeho horizontální logika (Zdroj: 11, s. 60) 
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Výstupy projekt odpovídají na otázku JAK neboli prostřednictvím čeho bude dosaženo 

projektového cíle (změny). Mluvíme o popis výsledků, které v rámci projektu vzniknou 

a za jejichž dodání tým zodpovídá (11, s. 58). 

Ke každému výstupu se stanovují dvě až čtyři aktivity (činnosti) projektu, jež povedou 

k jejich dosažení a jsou nezbytnou součástí daných výstupů. Ty se zapíšou do čtvrtého 

řádku prvního sloupce. Uvádějí se pouze činnosti, která mají být financovány či 

spolufinancovány v rámci tohoto projektu. Veškeré aktivity musí mít přímou vazbu na 

jednotlivé výstupy (10, s. 49). 

Objektivně ověřitelné údaje se uvádí indikátory, které prokážou, že bylo přínosu, 

projektového cíle a výstupů dosaženo. Z logiky věci vyplývá, že tyto indikátory bude 

možné vyhodnotit až po skončení projektu. U každého záměru, cíle a výstupu musí být 

uveden alespoň jeden ukazatel. Pro objektivní a prokazatelné posouzení dosažených 

výsledků je vhodné stanovit nezávislých ukazatelů hned několik (11, s. 59). 

Zdroje informací k ověření průběhu a výsledků realizace projektu (kde jsou tyto 

informace uloženy, jaké existují metody k jejich získání atp.). Mohou se uvádět pouze 

ukazatele, které je možné ověřit (10, s. 51). 

Předpoklady nebo rizika vyjmenovává na jednotlivých úrovních stromu cílů 

skutečnosti, na které je nutno výslovně upozornit, protože je na nich úspěšná realizace 

projektu bezprostředně závislá. Předpoklady jsou vnější podmínky, které jsou potřeba 

k uskutečnění projektu. Rizika pak uvádí nejvýznamnější hrozby, jež je nutné mít na 

zřeteli během celého projektu (11, s. 60). 

Pro kontrolu je potřeba provést kontrolu horizontální logiky rámce, která ověří vazby 

v jednotlivých řádcích tabulky. Začíná se odspodu, předběžnými podmínkami projektu. 

Jsou-li tyto naplněny, je možné zahájit realizaci klíčových činností (11, s. 60). 

• V případě, že se podařilo splnit PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY, je možné začít 

realizovat AKTIVITY.  

• Když provedeme tyto AKTIVITY a vyhneme se RIZIKŮM, potom jsme vytvořit 

VÝSTUPY.  

• Když vytvoříme tyto VÝSTUPY a vyhneme se těmto RIZIKŮM, potom jsme 

schopni dosáhnout CÍLE.  
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• Když dosáhneme CÍLE a vyhneme se těmto RIZIKŮM, potom jsme schopni 

vytvořit tyto VÝSTUPY a dosáhnout ZÁMĚRU projektu (10, s. 54). 

 

Zahájení projektu je souborem činností, které jsou zaměřené na stanovení cílů projektu a 

vytváření základních předpokladů realizace (4, s. 76). 

Po přípravě předprojektové fáze, které vyhodnotí určitou příležitosti a nastíní možné 

způsoby řešení, a rozhodnutí liniového managementu, je projekt zahájen. Respektive je 

rozhodnut o spuštění procesu zahájení projektu. Tento proces by měl být dobře definován. 

I když je předprojektová fáze důkladně a kvalitně zpracován, přesto je zahájení projektu 

charakterizováno vysokou mírou nejistoty, nejasnosti a většina předpokladů je založena 

na odhadech a spekulacích (1, s. 257). 

2.3.1 Identifikační listina projektu 

Je to dokument, který formalizuje existenci projektu, přiděluje manažerovi projektu 

autoritu pro použití zdrojů na naplnění požadavků spojených s realizací projektu. Jeho 

obsah a rozsah je závislý na podnikových metodikách a zvyklostech, součástí se rovněž 

mohou lišit jak podle hospodářského sektoru, minimálně však by měl tento dokument 

obsahovat specifikaci: 

• o jaký projekt se jedná, 

• kdo je pověřen jeho realizací, 

• jaký je rozsah jeho pravomoci, 

• jaké jsou podmínky a omezující kritéria realizace (4, s. 80). 

Zakládací (identifikační) listina projektu v podstatě vytváří zadání a hlavní mantinely pro 

úvodní práci přípravného týmu s tím, že se předpokládá další rozpracování a upřesnění 

informací v ní obsažených, včetně možnosti změn (1, s. 258). 

K sestavení identifikační listiny je potřeba zahájit setkání s týmem. Závěrečné z této 

setkání může být takové jednání, na němž jsou prezentovány výsledky práce přípravného 

týmu, tyto jsou schváleny a je oznámeno, že projekt byl inicializován (1, s. 259). 

Struktura identifikační listiny může vypadat následovně: 
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Tab. 1: Šablona identifikační listny (Zdroj: Vlastní zpracování dle 4, s. 80) 

Název projektu  

Cíl projektu  

Výstupy projektu  

Plánovaný termín zahájení  

Plánovaný termín ukončení  

Hlavní milníky  

Plánované náklady  

Vedoucí projektu  

Sponzor projektu  

Projektový tým  

 

 

Plánování projektu je zaměřené na vytvoření plánu cesty k dosažení cílů projektu 

prostřednictvím směřovaného pracovního úsilí a s využitím disponibilních zdrojů. 

V průběhu této fáze projektu se vyskytují tyto základní čtyři typy činností: 

• Definování předmětu projektu, 

• Vytváření odhadů, předpokladů, posudků a návrhů, 

• Optimalizace a úpravy návrhů plánů, 

• Vyjednávací a schvalování plánů (4, s. 112). 

2.4.1 Hierarchická struktura prací – WBS 

Hierarchická struktura prací WBS (Work Breakdown Structure) je hierarchický rozpad 

cíle projektu na jednotlivé dodávané výsledky až po úroveň pracovních balíků, které musí 
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být v průběhu realizace projektu vytvořeny. Definuje, pokud možno úplně, věcný rozsah 

celého projektu (11, s. 107). 

Standard IPMA preferuje tzv. produktový pohled, který na nejvyšší úrovni pod cílem 

projektu znázorňuje jednotlivé produkty jako by byly navrženy např. v logickém rámci. 

Je nejčastěji zobrazována ve formě stromu, který má na vrcholu právě jeden kořen 

(nejvyšší uzel). Následuje úroveň produktů a poslední a povinnou úrovní WBS dle IPMA 

je úroveň pracovních balíků (11, s. 107). 

Rosenau upozorňuje, že velikost hierarchické struktury je třeba volit uvážlivě. Čím více 

pracovních balíků budeme mít, tím bude každý pracovní balík menší a levnější. Ale čím 

více budeme mít pracovních balíků, tím více peněz a času bude potřeba na to, aby byly 

navzájem řádně propojeny a řízeny (3, s. 73). 

Pro WBS je rovněž definován způsob číslování prvků (viz. Obr. 6), který zahrnuje 

informaci o úrovni, na které se prvek nachází. Toto číslování je současně jeho 

jednoznačným identifikátorem použitelným pro další odkazování v rámci projektové 

dokumentace (11, s. 108).  

2.4.2 Časový plán projektu 

Časové plánování je klíčovou součástí plánování projektu. Neprobíhá odděleně od 

plánování ostatních činností a oblastí plánování, tvoří ale podklad pro vše ostatní, a proto 

je mu třeba věnovat pozornost. Proces časového plánování v kontextu s ostatními prvky 

může vypadat jako trojimperativ, jak jsme zmínili výše (viz. Obr. 1). Pokud začínáme 

vytvářet časový plán, musíme současně uvažovat celý trojimperativ projektu – tedy cíl, 

čas i zdroje a případně i další parametry (1, s. 162). 

Obr. 6: Grafické znázornění obecné stromové struktury WBS (Zdroj: 11, s. 108) 
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Protože je plánování prováděno s předstihem, bude se řada faktorů měnit. Proto je potřeba 

uvědomovat si rovněž míru nepřesností, která s odhadováním souvisí. Zjednodušeně 

řečeno, míra nepřesnosti v odhadech je tím větší, čím déle je před provedením dané 

činnosti odhad uskutečňován.  Ve chvíli, kdy jsou všechny rezervy projektu vyčerpány 

už v jeho první části, velice pravděpodobně nastane problém v jeho druhé polovině. Ke 

stanovení plánovaných hodnot pro evaluaci jednotlivých činností je vhodné použít 

některý z následujících postupů (11, s. 111). 

Metoda CPM (metoda kritické cesty) je založena nejčastěji na deterministickém modelu 

odhadování (tzv. jednobodový odhad). Pro výpočet metody se používá uzlově 

orientovaná síťová analýza. Hlavním cílem této techniky je určit kritickou cestu, která je 

totožná s nejkratší délkou trvání aktuálního plánu projektu a prochází činnostmi 

s nulovými časovými rezervami. Kritická cesta se skládá z činností, které na sebe musí 

bezprostředně navazovat a nejsou u nich žádné časové rezervy (11, s. 130). 

Metoda PERT se používá na projektech v situaci, kdy nejsou známy dostatečné přesné 

údaje (délky trvání) jednotlivých aktivit. Její nasazení je nejčastější u velkých 

a komplexních projektů. Metoda je stochastická (neboli nahodilá). Délky trvání jsou 

brány jako náhodné veličiny s určitou pravděpodobností (11, s. 112). 

Jedná se o tříbodový odhad, který je založen na stanovení následujících tří časových 

údajů: 

• optimistická hodnota délky trvání a 

• nejpravděpodobnější hodnota délky trvání m 

• pesimistická hodnota délky trvání b (11, s. 112). 

𝑇 =  
(𝑎 + 4𝑚 + 𝑏)

6
 

Metoda PERT je časově náročnější na výpočet, než je tomu metoda CPM (11, s. 112). 

2.4.3 Ganttův diagram 

Ganttův diagram je jedním z nejjednodušší formy pro horizontální úsečkový graf. Účelem 

je ilustrace vztahu mezi činnostmi a časem (10, s. 114).  
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Ganttovy diagram mají své výhody a nevýhody (10, s. 116): 

Tab. 2: Ganttovy diagramy – výhody a nevýhody (Zdroj: Vlastní zpracování dle 10, s. 116) 

Výhody Nevýhody 

Jednoduché pro nakreslení a čtení Nepřehledné v případech, že jde o stovky 

nebo tisíce činností 

Vhodné pro statické prostředí Obtížná manuální aktualizace v případě 

změn 

Užitečný nástroj pro přehled činností Nesrovnává časové hledisko s náklady 

Široké využití Nepomáhá s optimalizací zdrojů 

Součást většiny počítačových programů 

pro řízení projektů 

Komplikované určení výslovně možných 

návazností činností 

 

2.4.4 Organizační struktura projektu 

Uvnitř projektového týmu se rozvíjí spolupráce podle určitých principů, zásad a pravidel, 

na nichž se jednotliví členové týmu musí dohodnout. Koordinace různých lidí je 

základním předpokladem úspěšné realizace projektů. Výchozím krokem projektové fáze 

Obr. 7: Grafické vyjádření pro Ganttův diagram (Zdroj: 10, s. 115) 
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řízení projektu je vytvoření specifické, dočasné organizační struktury v projektovém 

týmu. Velikost týmu se doporučuje plus mínus 7 členů (1, s. 112). 

Pro jasné a konkrétní vymezení kompetencí osob z týmu za konkrétní projektové činnosti 

můžeme využít metodu RACI matice odpovědnosti. 

Matice odpovědnosti RACI (RACI Responsibility Matrix) se používá pro přiřazení 

a zobrazení odpovědnosti jednotlivých osob či pracovních míst v nějakém úkolu 

v organizaci. RACI je spojení slov: 

• R – Responsible, kdo je odpovědný za vykonání svěřeného úkolu. 

• A – Accountable (též Approver), kdo je odpovědný za celý úkol, je odpovědný za 

to, co je vykonáno. 

• C – Consulted, kdo může poskytnout cenou radu či konzultaci k úkolu. 

• I – Informed, kdo má být informován o průběhu úkolu či rozhodnutích úkolu (12). 

Jasně vymezuje kompetence stanovených odpovědných osob ve vztahu ke všem prvkům 

WBS (1, s. 112). 

Tab. 3: Příklad RACI matice (Zdroj: Vlastní zpracování dle 12) 

Prvky WBS Členové týmu 

Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 

Činnost 1 R A I 

Činnost 2  R C 

 

Existuje mnoho zdrojů lidí pro projektový tým, např. členové tzv. návrhového týmu, který 

připravoval návrh projektu, další lidé, které organizace už zaměstnává a lidé mimo 

organizace (3, s. 178). 

Projektová organizační struktura je dočasnou součástí trvalé organizační struktury, 

většinou liniově-štábního uspořádání. Tato struktura při řízení projektů se stává 

minimálně rovnocenným prvkem trvalé organizační struktury podniku a je nezbytné 

přesně definovat rozhraní obou paralelně fungujících struktur přesným popisem 

pravomoci a zodpovědnosti projektových a trvalých manažerů (1, s. 114). 
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2.4.5 Komunikační plán 

Komunikační plán projektu je místem, kde je popsáno: 

• jaké informace budou sdíleny, 

• jak často budou informace sdíleny a jaké jsou časové limity pro odezvy, 

• kdo je za tvorbu a distribuci odpovědný, 

• kdo musí nebo má danou informaci obdržet, případně kdo se k obdržené informaci 

vyjadřuje, 

• jakou formou budou předávány ostatním členům projektového týmu a případně 

mimo projekt (4, s. 172). 

Tab. 4: Příklad komunikačního plánu (Zdroj: Vlastní zpracování dle 4, s. 173) 

 

Podle potřeb komunikačního plánu jsou navrženy formuláře a šablony pro specifické 

a strukturované dokumenty, které mohou významně zjednodušit projektovou komunikaci 

(4, s. 172). 

2.4.6 Rozpočet projektu 

Nedílnou součástí plánu projektu je rozpočet projektu. Při sestavení rozpočtu můžeme 

začít plánováním nákladů, takže sestavíme rozpočet nákladů a k nim následně hledáme 

zdroje krytí nebo naopak můžeme znát dopředu jisté zdroje a podle stanovené výše 

naplánovat náklady (1, s. 187). 

Náklady projektu je možné členit z různých hledisek. Pro sestavení plánu rozpočtu je 

vhodné stanovit: 

• Přímé náklady, které přímo souvisejí s realizací projektu (např. osobní náklady na 

pracovníky projektu). 

• Nepřímé náklady, které nelze jednoznačně přiřadit ke konkrétnímu projektu, jsou 

to společné náklady celé organizace (např. náklady na provoz budov) (1, s. 188). 

Položka 

CO 

Popis 

PROČ 

Periodicita 

KDY 

Odpovědnost 

OD KOHO 

Distribuce 

PRO KOHO 

Formát 

JAK 
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Pro vyčíslení nákladů projektu je možno použít několik metod, které jsou následující: 

• Analogické odhadování – k odhadu se využívají historické informace 

organizace, např. konečné rozpočty předchozích projektů, které realizovaly 

obdobný typ nákladů (1, s. 189). 

• Expertní odhady – manažer nebo členové týmu s využitím zkušeností a znalosti 

problematiky náklady odhadují (1, s. 189).  

• Parametrické modelování – matematický model založený na známých 

parametrech, které se mohou lišit podle typů prováděné práce (1, s. 189). 

• Odhadování zdola nahoru – proces začíná s nulovými náklady a k nim přičítá 

náklady na každou položku hierarchické struktury prací (WBS). Výsledkem je 

součet nákladů pro celý projekt (1, s. 189). 

• Užití software – existují specializované softwarové produkty, např. pro 

stavebnictví existují různé ceníky prací či programy na tvorbu rozpočtu 

stavebních prací (1, s. 190). 

 

Rezervy 

Ani sebezkušenější a superkvalifikovaný manažer projektu nemá tolik moci a schopností, 

aby eliminoval všechna ohrožení na nulové hodnoty jejich finančního vyjádření, proto 

každý správně naplánovaný rozpočet obsahuje náklady na alespoň částečné krytí 

takových stavů (4, s. 165). 

 

Riziko je často chápáno jako nebezpečí vzniku určité ztráty. Finanční teorie obvykle 

definuje riziko jako volatilitu (kolísavost) finanční veličiny (hodnoty, portfolia, zisku 

atd.) okolo očekávané hodnoty v důsledku změn řady parametrů. Neexistuje jedna obecně 

uznávaná definice, pojem riziko je definován různě. Můžeme to pochopit jako 

pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty, obecně nezdaru nebo jako může znamenat 

nebezpečí chybného rozhodnutí (13, s. 90). 

Analýza rizik je obvykle chápána jako proces definování hrozeb, pravděpodobnost jejich 

uskutečnění a dopadu na aktiva, tedy stanovení rizik a jejich závažnosti. Výsledky 
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hodnocení rizik pomohou určit odpovídající kroky vedení organizace i priority pro 

zvládání rizik a pro realizaci opatření určených k zamezení jejich výskytu. Proces 

hodnocení rizik a stanovení opatření bude třeba opakovat několikrát, aby byly pokryty 

různé části subjektu nebo jednotlivé činnosti (13, s. 94). 

Při analýze rizik projektu provádíme procesy, ze kterých se analýza rizik skládá: 

• Identifikaci rizik projektu – je potřeba identifikovat významná nebezpečí, která 

mohou výrazně ovlivnit úspěch projektu, tato nebezpečí se pokoušíme 

zaznamenat a co nejpřesněji popsat. Nejčastěji se používá metoda brainstorming 

nebo již vypracovaný seznam nebezpečí z předešlého projektu a modifikovat 

podle potřeby projektu (1, s. 75). 

• Posouzení rizik projektu – zde se snažíme odhadnout pravděpodobnost výskytu 

určitého nebezpečí a odhadnout výši předpokládaného nepříznivého dopadu na 

projekt, utrpěné finanční škody. Posouzení můžeme provést (1, s. 75): 

o Kvantitativně – určíme hodnotu pravděpodobnosti a hodnotu dopadu, 

přímou číselnou hodnotou. 

o Kvalitativně – určíme pravděpodobnost a dopady slovními hodnotami. 

Tab. 5: Kvantitativní a kvalitativní vyjádření pravděpodobnosti (Zdroj: Vlastní zpracování dle 1, s. 80) 

Pravděpodobnost (kvalitativně) Pravděpodobnost (kvantitativně v %) 

Velmi malá pravděpodobnost 0 – 20 

Malá pravděpodobnost 21 – 40 

Střední pravděpodobnost 41 – 60 

Vysoká pravděpodobnost 61 – 80 

Velmi vysoká pravděpodobnost 81 - 100 

 

Tab. 6: Kvantitativní a kvalitativní vyjádření dopadu (Zdroj: Vlastní zpracování dle 1, s. 80) 

Dopad 

(kvalitativně) 

Dopad 

(kvantitativně) 

Význam 
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Velmi malý 

dopad 
1 

- dopady vyžadující určité zásahy do plánu 

projektu nebo 

- neohrožuje celou realizaci projektu nebo 

- škody do 0,2 % z celkové hodnoty projektu. 

Malý dopad 2 

- dopady vyžadující určité zásahy do plánu 

projektu nebo 

- škody od 0,21 % do 0,5 % z celkové hodnoty 

projektu. 

Střední 

dopad 
3 

- ohrožení termínu, nákladů, resp. zdrojů některé 

dílčí činnosti, což bude vyžadovat mimořádné 

akční zásahy do plánu projektu nebo 

- škoda od 0,51 % do 19,5 % z hodnoty projektu. 

Vysoký 

dopad 
4 

- ohrožení koncového termínu projektu nebo 

- možnost překročení celkového rozpočtu projektu 

nebo 

- škoda od 20 % do 30 % z hodnoty projektu. 

Velmi 

vysoký 

dopad 

5 

- ohrožení cíle a celého plánu projektu nebo 

- škoda přes 31 % z hodnoty projektu. 

 

o Nakonec vypočteme hodnotu rizika 

Pokud jsme provedli analýzu rizik a pokračujeme implementací projektu, je nutno 

všechna rizika neustále sledovat, protože může dojít k řadě možných událostí. Bývá často 

zařazováno jako pravidelný bod porad projektových týmů (1, s. 77). 

2.5.1 Skórovací metoda 

Jedním z metod pro analýzu rizik je skórovací metoda. Metoda obsahuje 3 fáze: 

• identifikaci rizika, 

• ohodnocení rizika, 
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• návrhy na opatření ke snížení rizika (1, s. 82). 

Do expertního odhadu se připojuje každý člen týmu a stanoví svůj odhad hodnoty 

nezávisle na ostatních. Výsledné skóre se vypočte jako aritmetický průměr odhadů 

jednotlivých členů. Ocenění rizika je představováno součinem skóre možnosti výskytu 

a skóre dopadu. Výše ohodnocení je v rozmezí 0 – 100 (1, s. 82). 

 

Tab. 7: Tabulka k ocenění rizik pro stanovené rizikové faktory – příklad skórovací metody (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle 1, s. 83) 

Pořadí 
Rizikový 

faktor 

Možnost výskytu 

rizika (1 – 10) 

Dopad rizika 

(1 – 10) 

Hodnota 

rizika 

1. 

Malý počet 

zájemců 

o nabízené 

kurzy 

4 8 5 x 8 = 45 

 

Na závěr se pak sestaví mapa rizik jako dvojrozměrná matice. Metoda doporučuje 

zpracovat návrhy na snížení rizika jednak pro kvadrant kritických rizik, ale i pro kvadrant 

významných rizik (1, s. 82). 

 

Obr. 8: Mapa rizik skórovací metody (Zdroj: 1, s. 84) 
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Tab. 8: Tabulka návrhů na opatření ke snížení rizika – příklad skórovací metody (Zdroj: Vlastní zpracování 

dle 1, s. 84) 

Pořadí + rizikový faktor Návrh opatření Zodpovědnost 

1. Malý počet zájemců 

o nabízené kurzy 

Zorganizování dvou 

propagačních kampaní ve 

vlastním regionu a 

okolních regionech 

v lokálním tisku. 

Propagační referent: XY 

 

 

Projektový tým ukončil předchozí fázi tím, že vytvořil komplexní plán obsahující směrné 

plány pro různé oblasti. Teď je fáze, kdy se zahájí realizace projektu. Je tedy potřeba, aby 

už tým zastavil plánování a také neustálé zdokonalování nápadů, jak má projekt vypadat 

a jak ho uskutečnit. Musí realizovat činnosti v souladu se směrným plánem. Fáze 

realizace nezahrnuje jen vlastní vykonávání naplánovaných činností, ale také jejich 

operativní řízení. Projektový manažer musí být schopen v průběhu projektu schopen 

odpovědět na otázky (11, s. 196): 

• Opravdu pracujeme na tom, abychom nakonec dodali, co jsme slíbili, a to 

v očekávané kvalitě? 

• Neutratili jsme k dnešnímu dni více, než jsme naplánovali? 

• Probíhá ve skutečnosti vše tak, abychom bez problémů stihli konečný termín 

(11, s. 196)? 

2.6.1 Podávání zpráv a monitorování stavu projektu 

Pro efektivní operativní řízení projektu získávat informace o reálném stavu prací na 

projektu. Z tohoto důvodu projektový manažer vyžaduje od všech členů týmu, dodavatelů 

a pracovních skupin zprávy o stavu jimi vykonávaných činností. To, jakou formou, jak 

často, kdo a komu bude zprávy podávat, už bylo rozhodnuto ve fázi plánování a je to 

zaznamenáno v komunikačním plánu, kterým se nyní všichni musí řídit (11, s. 199). 
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Je to významná životní fáze projektu. Právě v ní dochází k předávání vytvořeného díla a 

splnění cíle projektu. Vyplývá také přímo ze základní definice projektu, protože projekt 

je charakterizován daty zahájení a ukončení (11, s. 242). 

Důvodem tohoto procesu je: 

• ukončení všech běžících procesů projektového managementu, 

• předání všech výstupů projektu a oficiální uzavření vztahů mezi dodavatelem a 

zákazníkem v rámci daného kontraktu z pohledu projektu, 

• ukončení používání všech materiálních a finančních zdrojů projektu, 

• vypořádání všech účetních agend, 

• archivace dokumentace projektu (4, s. 253). 

 

Poprojektová fáze je stejně důležitá jako ostatní části projektu. Projekt je možno ukončit 

různě. Některé projekty končí, protože firmy provedly úspěšně všechny úkoly a dosáhly 

stanoveného cíle – to je ideální případ. Další končí rozhodnutím sponzorů kvůli změnám 

priorit. Jiné kvůli chabému řízení. Pro to, abychom projekt mohli pokládat za řádně 

ukončený, musí být uskutečněny všechny (10, s. 232). 

Hlavním cílem této fáze je přispění ke zvyšování kvality projektů. To znamená zajištění 

toho, aby se neopakovaly stále stejné chyby v projektech a naopak, aby se zhodnotily 

kladné i záporné zkušenosti (11, s. 256). 

Cílem každé instituce by mělo být neustálé zvyšování kvality řízení projektů. 

Poprojektová fáze umožňuje realizovat „učící se organizaci“, což je snaha vybudovat 

firmu tak, aby její pracovníci neustále akumulovali svoje zkušenosti v podobě, která 

umožňuje jejich pozdější efektivní využití na základě postupů, které jsou označovány 

jako řízení znalostí (11, s. 267).  
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této části práce bude představena firma ZaseRýže a přístupy, které používala k řízení 

projektu ZaseRýže Foodie. V této diplomové práci je navržena implementace metodiky 

projektového managementu na její nový projekt ZaseRýže Clothing. 

Tato analýza byla provedena v průběhu ledna 2020. Vzhledem k aktuální situaci v dubnu 

2020 byla k analýze přidána ještě část „Období státních opatření proti COVID-19 v roce 

2020“ s popisem současné situace, která měla na tento projekt také výrazný vliv.  

 

Hoang Long Tran je podnikatelem v gastronomické a marketingové oblasti již od roku 

2015. Zpočátku byl členem organizace TNSV Brno, z.s. (Spolek vietnamských studentů), 

ve které zastával pozici Event Managera. Jednou z největších událostí, které organizoval, 

byl Vietnamský kulturní den na náměstí Svobody v Brně roku 2015. Tato akce se zaměřila 

především na prezentaci kultury a gastronomie vietnamské menšiny žijící v České 

republice. Hoang Long Tran kromě organizování události vlastnil i stánek s názvem Ô-

kén-ko a tento projekt také zaštiťoval. Spolu se svým týmem přibližoval lidem tradiční 

vietnamské jídlo na food festivalech či kulturních akcích v Brně a okolí. Po několika 

úspěšných akcích dostal projekt Ô-kén-ko nabídku organizovat kurzy vaření vietnamské 

kuchyně a přednášky o cestování. 

V roce 2016 se projekt Ô-kén-ko přejmenoval na 

ZaseRýže, jehož misí je vytvořit most mezi českou 

a vietnamskou komunitou a vyvracet předsudky 

o vietnamských menšinách v České republice. 

Podprojekt ZaseRýže Foodie je nyní webový portál, 

který přináší zajímavé informace charakterizující 

asijskou gastronomii. Mezi aktivity ZaseRýže Foodie patří kurzy vaření vietnamské 

kuchyně, pořádání přednášek o cestování po Asii a provázení po vietnamských tržnicích 

v České republice. 

Obr. 9: Logo projektu ZaseRýže Foodie 

(Zdroj: 22) 
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Mimo projekt ZaseRýže Foodie má Hoang Long Tran v současné době 3 zaměstnance, 

kteří poskytují marketingové, překladatelské a webové služby pro vietnamské i české 

firmy, a to díky zkušenostem, průzkumu a znalostem z projektu ZaseRýže Foodie.  

Jedním z dalších způsobů, jak získat zkušenosti v oblasti marketingu a rozšířit portfolio 

nabízených služeb, je nový projekt ZaseRýže Clothing – e-shop s vlastní značkou 

oblečení. 

 

Firma chce vstoupit do nového oboru podnikání. Aby bylo postavení firmy na trhu 

a v jeho okolí srozumitelné, je třeba provést analýzu SLEPTE. 

3.2.1 Společenské a demografické faktory 

Vietnamská menšina žije v České republice již od 80. let 20. století a zpočátku se 

zviditelnila zejména prodejem levného oblečení. Mnoho Vietnamců neprodávalo své 

zboží jen ve městech, ale jezdívalo každý den za výdělkem také do menších vesnic. 

Stánky Vietnamců zákazníkům na vesnicích vyhovovaly, protože jiné kamenné obchody 

s oblečením nebyly pohodlně dostupné. Zhruba do roku 2010 byla tedy poptávka po 

levném zboží od Vietnamců vysoká, což bylo také ovlivněno vyšší mírou 

nezaměstnanosti. 

Za posledních 5 let klesla nezaměstnanost v ČR na rekordní 2,1 % až 2,2 % (14), což 

signalizuje zvyšující se životní úroveň. S nízkou nezaměstnaností a s vyšší minimální 

 
*Analýza provedena v lednu 2020 
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mzdou roste i poptávka po luxusnějším zboží a dostatek spotřebního zboží již 

k uspokojení zákazníka nestačí. Lidé dnes hledají nové zážitky a mají také zájem o 

poznání nových kultur. 

Věková struktura hraje rovněž důležitou roli a je dle nejaktuálnějších údajů ke 

31. 12. 2018 následující: průměrný věk je 42,3 let, přičemž věk od 18 do 50 činí 44,4 % 

(15). Tato kategorie je považována za skupinu lidí, která pravidelně používá nová 

technologická zařízení. Moderní technologie jsou čím dál tím výkonnější a rychlejší. 

Počet zákazníků, který preferuje online nákup, roste. 

V rámci prodeje textilu zákazníci stále vyhledávají levné oblečení, ale zároveň také 

dobrou kvalitu, proto se zajímají více o zpětnou vazbu jiných odběratelů než o samotnou 

prezentaci značky. Co se týče oblečení s vyšší cenou, zájem na českém trhu je též vyšší 

než v minulých letech. Zákazníci častěji kupují luxusnější produkty a mají větší zájem 

o jejich přidanou hodnotu, o to, co jim daný produkt přinese. 

3.2.2 Legislativní faktory 

Z legislativních faktorů působících na živnost, tedy OSVČ, vyvstávají především určité 

povinnosti vůči státu, jedná se tedy zejména o legislativní úpravu platnou pro subjekty 

působící v ČR. Za základní z nich můžeme považovat odvod daní a sociálního 

a zdravotního pojištění. Samotný odvod ale nestačí, vše je nutné také přihlašovat, 

ohlašovat a odhlašovat. Tyto povinnosti nutí podnikatele být s úřady v každodenním 

kontaktu. 

Mezi důležité zákony, které musí OSVČ dodržovat, patří: 

• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

• Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění 

• Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákoník, v platném znění 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 

• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění 

• Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení, v platném znění 

• Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném 

znění 
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• Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění 

• Zákon 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění 

 

3.2.3 Ekonomické faktory 

Mezi ekonomické faktory, které často ovlivňují firmy, patří makroekonomické ukazatele, 

jako je růst HDP, inflace a míra nezaměstnanosti. Meziroční růst hrubého domácího 

produktu (HDP) ve 3. čtvrtletí roku 2019 dosáhl 2,5 %. Podle portálu Českého 

statistického úřadu k růstu nejvíce přispívala domácí spotřeba doplněná příznivým 

vývojem bilance zahraničního obchodu se zbožím i službami (16). 

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci o 3,2 %. Průměrná míra inflace 

vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen v roce 2019 proti průměru roku 2018 

byla 2,8 %, což bylo o 0,7procentního bodu více než v roce 2018. Na meziroční zvyšování 

cenové hladiny měly v nadále největší vliv ceny v oblasti bydlení, kde se zvýšily ceny 

nájemného z bytu o 3,7 % (17). 

Je třeba také dodat, že v České republice mají OSVČ a obchodní společnosti odlišnou 

daňovou sazbu. Každý, kdo podniká jako fyzická osoba a jehož roční výdělek přesáhl 15 

000 Kč, musí odvádět daň z příjmů fyzických osob, která činí 15 %. Musí být zahrnuto i 

sociální pojištění 29,2 % a zdravotní pojištění 13,5 % z vyměřovacího základu. U 

společnosti s ručením omezením je problém daní o něco obtížnější. Firmy musejí pro 

změnu odvádět daň z příjmu právnických osob, která činí 19 %. Navíc je ale třeba zdanit 

i svůj podíl (popř. i podíly ostatních společníků) 15% srážkovou daní (16).  

3.2.4 Politické faktory 

Vláda je v současné době poměrně stabilní. Neočekává se pád vlády nebo předčasné 

volby, což je pro drobné živnostníky dobrou zprávou. Lze předpokládat, že formy 

podnikání jak fyzických, tak právnických osob zůstanou bez výraznějších změn i v dalším 

období (23). 



44 

 

3.2.5 Technologické faktory 

Jak již bylo zmíněno, v dnešní době jsou moderní technologie klíčovým prvkem pro 

většinu firem. Díky technologickému pokroku získal textilní a oděvní průmysl přidanou 

hodnotu podél celého dodavatelského řetězce – od zemědělství po nákup. V každé fázi je 

zapojena technologie, která usnadňuje, zrychluje a prodražuje celý proces. 

Technologie jednoduše umožnily podnikům rozvíjet lepší vztahy se svými spotřebiteli 

a efektivněji s nimi komunikovat. Dobře to lze ukázat například na technologickém 

vývoji chytrých telefonů. Tato technologie umožnila společnostem vyvíjet aplikace, které 

spotřebitelům umožňují najít nejbližší pobočku nebo zkontrolovat dostupnost produktů 

v pobočce před návštěvou. 

Populární maloobchodní prodejci mají jak finanční prostředky, tak i publikum potřebné 

k tomu, aby data byla co nejlépe využita. Výsledkem je, že velké společnosti shromažďují 

tzv. Big Data – analyzují obrovské datové soubory, pomocí kterých hledají stále lepší 

způsoby, jak oslovit zákazníky. 

3.2.6 Ekologické faktory 

Svět oděvního průmyslu je často spojován s plýtváním látkami. Mnoho výrobků také není 

navrženo tak, aby vydrželo a místo toho mají být dostupné a dobře vypadající. Zákazníci 

ale stále více zdůrazňují také ekologický faktor, a proto by mohlo mít negativní dopad na 

značku, pokud nezačne brát udržitelnost vážněji. 

Pokud mají podniky udržovat loajalitu zákazníků a vyvarovat se negativních zpětných 

vazeb, musí se snažit minimalizovat svůj dopad na životní prostředí. V maloobchodním 

sektoru to může zahrnovat třídění odpadu, provozování efektivnějších dopravních operací 

nebo změnu výrobních materiálů.  
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Porterův model nám umožňuje podívat se na pět sil, které nám pomáhají určit 

konkurenceschopnost a přitažlivost trhu. Některé z těchto sil souvisí s konkurencí 

z vnějších zdrojů, zatímco ostatní jsou vnitřní hrozby. Tento model také pomáhá pochopit 

současné marketingové trendy a strategie, které jsou užitečné pro růst společnosti. 

3.3.1 Hrozba vstupu nových firem 

Pokud jde o online maloobchodníky s oděvy, takzvaným streetwearem, hrozba nových 

subjektů na trhu je střední až vysoká. Využití sociálních médií jako prostředku propagace 

produktu v posledních několika letech již způsobil příliv nových maloobchodních 

prodejců streetwearu. I když vstup do tohoto odvětví vyžaduje značné množství 

finančního a lidského kapitálu, nárůst vlivu influencerů (neboli vlivných lidí) sociálních 

médií a vloggerů vytvořil novou cestu. Založit jednoduchý e-shop již není příliš nákladné 

a mnoho softwarových řešení v dnešní době vytvořilo jednoduché uživatelské rozhraní 

určené pro začátečníky. 

Na českém trhu stále dominují velké streetwearové značky, jako jsou Queens a Wolfgang, 

avšak noví účastníci mohou identifikovat malé místo na trhu, na kterém mohou získat 

pozornost konkrétních zákazníků. 

Současná situace: Střední riziko 

Blízká budoucnost: Vysoké riziko 

3.3.2 Vliv odběratelů 

Zákazníci mají různé úrovně vyjednávací síly, protože se mohou rozhodnout, co chtějí. 

Pokud jde o nákup oblečení, jsou velmi nestabilní. Zákazníci mají často v tomto odvětví 

velmi vysokou moc, protože existuje velmi široký výběr a možnost jednoduše najít jiný 

srovnatelný produkt online za nižší cenu. Proto je zásadní, aby společnost vytvářela 

produkty, se kterými se zákazníci mohou ztotožnit, a budovala asociaci se jménem 

značky. To je také důvodem, proč firmy oslovují se svými produkty influencery (neboli 

 
* Analýza provedena v lednu 2020 
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vlivné osobnosti) sociálních médií – vytvářejí tak vnímanou hodnotu produktu založenou 

na asociaci. 

Současná situace: Velká síla 

Blízká situace: Velká síla 

3.3.3 Vliv dodavatelů 

V oděvním průmyslu má vliv dodavatelů malou až nevýznamnou sílu. Je to proto, že jich 

existuje velké množství. Pokud má dodavatel příliš mnoho podmínek nebo zvyšuje ceny, 

může být snadno nahrazen, společnost hledá kvalitní produkty za odpovídající cenu 

a rychlé dodání. 

Současná situace: Nízká síla 

Blízká situace: Nízká síla 

3.3.4 Hrozba substitutů 

V tomto odvětví existuje vysoká hrozba substituce, protože představení nových 

inovativních produktů od konkurentů může získat zákazníkovu pozornost. Na současném 

trhu je k dispozici mnoho možností, kde ceny, styl a módní trendy mohou znamenat 

nahrazení jedné značky za jinou. Cílem společnosti by tedy měla být výroba oděvu, který 

odráží požadavky, trendy a osobnosti lidí, reagovat na požadavky svých zákazníků 

odpovídající cenou a tím částečně vyrovnávat hrozbu substituce. 

Současná situace: Střední riziko 

Blízká budoucnost: Vysoké riziko 

3.3.5 Současná rivalita na trhu 

Oděvní průmysl v online obchodě je zajímavý, pokud jde o analýzu intenzity 

konkurenčního soupeření. Existuje velké množství online maloobchodníků v Česku, kteří 

prodávají velmi podobné výrobky, například Queens nebo Wolfgang, ale existují také 

značky, které prodávají oblečení za nízké ceny. V současné době je v tomto oděvním 

průmyslu málo nových nápadů, takže trh se rychle stává nasyceným velmi podobnými 

výrobky. Zákazníci budou nakupovat pouze na základě ceny a jména značky, a proto 
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výrobci musí neustále měnit to, co dělají, a přicházet s novými způsoby získávání 

a udržování zákazníků. Náklady na výrobu nového zboží jsou poměrně vysoké, proto ti, 

kdo mají zdroje a jsou schopni tak učinit jsou schopni lépe přežít na trhu. 

Současná situace: Vysoká rivalita 

Blízká budoucnost: Ještě větší rivalita 

3.3.6 Shrnutí 

Zdá se, že v oděvním průmyslu v online obchodech je pro firmy těžké uspět. Tato 

Porterova analýza pěti sil ukázala, že je trh nasycený. Kupující mají velké množství síly 

vyjednávat – tj. existuje široký výběr.  

ZaseRýže 

Clothing 

Vliv odběratelů 

Zákazníci mají vysokou moc 

Chtějí se ztotožnit se značkou 

Vnímají přidanou hodnotu 

produktu 

 

Obr. 10: Pentagram konkurenčního prostoru (Zdroj: Vlastní zpracování dle 18) 
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Jak bylo již zmíněno v kapitole 2.4, sdílené hodnoty jsou umístěny v jádru rámce 

společnosti podle McKinseyho modelu 7S. Tyto sdílené hodnoty určují chování 

zaměstnanců ovlivňují jejich výkon. 

3.4.1 Strategie 

Misí společností ZaseRýže je vytvořit most mezi českou a vietnamskou komunitou 

a vyjasňovat předsudky o vietnamských menšinách v České republice.  

Firma chce pomáhat Vietnamcům starší generace (ve věku zhruba od 40 do 60 let) 

s nízkou znalostí češtiny vstoupit na nový segment trhu v Česku, informovat je 

a vysvětlovat jim změny probíhající v české legislativě. Chce konzultovat s vietnamskými 

klienty jejich brand identity a marketingový plán, které jsou v současnosti důležitým 

prvkem pro úspěch podniku v Česku. 

Na druhou stranu chce firma pomáhat také českým společnostem vstupovat do 

vietnamské komunity v Česku. Cílem většiny firem je mít co nejvíce klientů, aby dosáhli 

co nejvyššího zisku. Vietnamci jsou druhou nejpočetnější skupinou cizinců v Česku 

a drtivá většina z nich jsou podnikatelé, patří proto mezi atraktivní klienty i pro českou 

stranu. Firma ZaseRýže chce z tohoto důvodu poskytnout překladatelské služby 

a konzultace v rámci marketingu cílené na tuto skupinu. 

K získání reálných dat a rozšíření portfolia nabídek založila firma projekt ZaseRýže, pod 

kterým spadá podprojekt ZaseRýže Foodie. Tímto způsobem může vysvětlovat 

a prezentovat vietnamským firmám, co znamená přidaná hodnota produktu, 

marketingový plán a tvorba povědomí značky v Česku.  

ZaseRýže Foodie je webový portál psaný v češtině, což dokazuje, že je vytvořený pro 

české čtenáře. Aby byla plně využita kompetence tohoto podprojektu, spolupracuje za 

marketingovým účelem také se společnostmi z potravinářského průmyslu, protože se 

tento web zaměřuje především na recepty na asijské pokrmy. 

Organizace se vždy snaží zdůrazňovat přidanou hodnotu pro koncové zákazníky formou 

vyprávění příběhů spojených s produkty nebo vytvářením nové zážitkové atrakce. Cílem 

 
* Analýza provedena v lednu 2020 
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firmy je přinést koncovým zákazníkům užitečné informace, nové poznatky 

a nezapomenutelné zážitky. 

3.4.2 Struktura 

Malá firma se skládá ze 4 zaměstnanců a každý má zde svůj úkol. Zpočátku organizace 

neměla pořádně definovanou strukturu, ale po několika zkušenostech si rozdělili úkoly.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoluzakladatel A 

• Hlavní jednatel pro administrativní činnosti, 

• jeho hlavními činnostmi ve firmě jsou: 

o komunikace a spolupráce především s vietnamskou stranou, 

o poskytování konzultace v oblasti marketingu a brandingu,  

o fotografování, vytváření loga a dalších grafických úprav, 

o analýza marketingových kampaní. 

• v rámci projektu ZaseRýže: 

o fotografování a vytváření dalších grafických úprav, 

o provádění technického zajištění akcí, 

o analýza marketingové kampaně, 

o řešení obchodních vztahů. 

Obr. 11: Struktura firmy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Spoluzakladatel 

A 

Spoluzakladatel 

B 

Copywriter Asistent 
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Spoluzakladatel B 

• Je zodpovědný především pro webové a technické služby, 

• jeho hlavními činnostmi jsou: 

o komunikace a spolupráce s českými firmami, 

o vytváření webu a péče o něj, 

o tvorba marketingových kampaní, 

o analýza návštěvnosti webových stránek, 

• v rámci projektu ZaseRýže: 

o je zodpovědný za webovou stránku, 

o vytváří koncept gastronomických akcí, 

o vytváří marketingové kampaně, 

o komunikuje s koncovými zákazníky. 

Copwriter 

• Redaktor,  

• dělá pravidelné úpravy článků. 

Jelikož je ZaseRýže malá firma, každý je zodpovědný za svoji činnost. Konečné 

rozhodování závisí na domluvě mezi oběma zakladateli. 

3.4.3 Systémy 

Firma nepoužívá příliš komplikované systémy. Jako hlavní nástroje ke komunikaci se 

zákazníky a obchodními partnery využívá e-maily, telefony, sociální sítě a osobní 

schůzky. 

Potřebné milníky vypisuje do programu Evernote, kde zároveň může sledovat vývoj 

projektů. Doba trvání jednotlivých činnosti je vždy zaznamenávána pomocí softwaru 

ManicTime.  

K řízení zásob a objednávek používá především Woocommerce, který je implementovaný 

v jejich online obchodě, a MS Excel. 
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3.4.4 Styl 

Ve firmě převládá autoritativní styl řízení. Protože se firma vždy snaží zdůraznit přidanou 

hodnotu produktu a chce, aby produkty naplňovaly potřeby koncových zákazníků, všichni 

zaměstnanci ve firmě mají společný cíl.  

Každý ví, kdo je, za jakou činnost zodpovědný, proto je komunikace ve firmě rychlá a 

zakázky jsou plněny v krátké době. Atmosféra ve společnosti je vždy přátelská a neformální 

a členové spolu pravidelně organizují teambuildingy. 

V případě řešení problémů jsou ve vážných případech zaměstnanci přizváni k diskusi. Jejich 

názor je vyslechnut, ale ne vždy akceptován. 

3.4.5 Spolupracovníci 

Společnost se postupně rozvíjí. Tím, že se jedná o poměrně mladou a rozvíjející se 

společnost, je nutné zaplnit jisté specifické pozice. Ke svým úkonům přistupují 

profesionálně, tak, aby byl celý kolektiv spokojený a firma se mohla rozvíjet. Společnost 

si zakládá na neformální a uvolněné atmosféře, což pomáhá zaměstnancům v plnění jejich 

úkolů. 

3.4.6 Schopnosti 

Zaměstnance společnosti je možné chápat jako vizionáře, kteří se snaží firmu postupně 

rozvíjet. Jelikož se jedná o mladou společnost, je pochopitelné, že většina zaměstnanců přišla 

z jiných firem. Zaměstnanci nejsou vysoce kvalifikovaní odborníci ve svém oboru, ale 

pravidelně se zúčastní školicích akcí, ze kterých získávají certifikáty, testují nové metody a 

pravidelně sledují trendy. Jejich práce se většinou zakládá na vlastních zkušenostech. 

3.4.7 Sdílené hodnoty 

Vize firmy je prolomit bariéru mezi vietnamskými podnikateli a českými firmami. 

Společnost se vždy snaží ukázat vietnamské straně způsob „nového“ podnikání, vytvářet 

přidanou hodnotu produktů, být otevřená nové spolupráci. Z české strany se firma snaží 

odstranit předsudky o Vietnamcích. Chce dokázat, že vietnamské firmy neprodávají jen 

levné zboží. Díky těmto vizím našla firma další nadšence, kteří se nakonec stali jejich 

zaměstnanci. 
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3.4.8 Shrnutí 

Shrnutí nejlépe vystihuje následující obrázek: 

 

 

Obr. 12: 7S model dle McKinseyho (Zdroj: Vlastní zpracování dle 19) 

Strategie 

formou 

spolupráce 
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Spolupracov. 

– přátelská 

atmosféra 

Schopnosti 

- rozvoj 

a vlastní 
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- prolomit bariéru 
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V březnu roku 2020 vláda rozhodla o zavedení karantény pro všechny občany České 

republiky jako prevenci šíření nemoci COVID-19. Toto rozhodnutí má dopady na určité 

aspekty fungování firmy. K přehodnocení situace byly využity faktory, které byly již 

použity v Porterově modelu. 

Kromě obchodů s potravinami a lékáren jsou všechny ostatní prodejny uzavřeny. Tento 

stav má velký vliv na podnikatele, kteří se v této oblasti nepohybují. Předpokládá se 

i velký dopad na ekonomiku, což může mít ovlivnit i tento projekt. 

3.5.1 Vliv odběratelů 

Tato situace zatím neovlivnila zaměstnanost ve České republice, za měsíc únor je 

nezaměstnanost stále zhruba 3 % (18). Mnozí pracují z domova, jejich příjmy neklesly, 

a proto mají stále poptávku po zboží v oděvním průmyslu. Nejčastěji v tomto období 

objednávají produkty přes e-shop. Počet odběratelů online obchodů se zvyšuje. 

Současná situace: Velká síla 

Blízká situace: Velká síla 

3.5.2 Vliv dodavatelů 

Dodavatelé textilií v Česku jsou též ovlivněni tímto obdobím. Pro podnikatele, kteří dříve 

objednávali zboží ze zahraničí, nastalo výrazné omezení importu. Proto mnozí z nich 

hledají alternativy a akceptují podmínky domácích dodavatelů.  

Současná situace: Střední síla 

Blízká situace: Střední síla 

3.5.3 Rivalita na trhu 

Firmy, které se pohybují v oděvním průmyslu a využívají e-shopy jako hlavní kanál 

prodeje, nejsou krizí příliš ovlivněny. Jejich náklady jsou většinou variabilní, proto se 

mohou přizpůsobit aktuální situaci. Naopak společnosti, které vlastní kamenné obchody, 
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ale využívají prostor z větší části jako showroom (výdejna, místo pro prezentaci zboží), 

jsou nuceny hledat alternativy k pokrytí fixních nákladů. 

Mnozí z nich zesílili svoji marketingovou kampaň na sociálních sítích a nabízejí výhody 

při doručení zboží. 

Současná situace: Vysoká rivalita 

Blízká situace: Ještě vyšší rivalita 

3.5.4 Hrozba vstupu nových firem 

Kamenné obchody jsou zavřené a mnoho podnikatelů proto nemá pravidelné příjmy. Ti, 

kteří se vyznají v online světě a sledují pravidelně trendy, našli způsob, jak se v této 

oblasti zviditelnit. Mají výhodu v tom, že si již vytvořili silnou komunitu příznivců 

a vytvořili dobrý vztah se zákazníky. Mnozí z nich již měli e-shop, ale nevěnovali mu 

příliš velkou pozornost. Nyní mají příležitost se zviditelnit na jiných médiích. 

Současná situace: Vysoké riziko 

Blízká budoucnost: Vysoké riziko 
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Na základě zpracování předchozích analýz externího a interního okolí bude níže 

zpracována analýza SWOT. Bude tak zjištěno, zda se vyplatí projekt uskutečnit. 

Tab. 9: SWOT analýza (Zdroj: Vlastní zpracování) 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

• Zkušenosti s online 

obchodováním. 

• Vlastní know-how z oblasti 

marketingu. 

• Komunita lidí se stejnými nebo 

podobnými zájmy, kteří mohou 

být potenciálními zákazníky. 

• Vstřícný přístup k odběratelům. 

• Pravidelné sledování trendů jak 

v oděvní průmyslu, tak i v oblasti 

marketingu. 

• Přidaná hodnota a kvalita 

produktů. 

• Zkušenosti zaměstnanců. 

• Znalosti v oděvním průmyslu. 

• Produktivita zaměstnanců. 

• Absence důmyslnějšího plánování 

projektu. 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

• Růst zájmu o poznání nové 

kultury. 

• Větší vnímání přidané hodnoty 

produktu, nejen jejich ceny. 

• Velké množství dodavatelů. 

• Možnost diverzifikace dodavatelů. 

• Online platformy jako 

marketingový nástroj. 

• Nepříznivá vládní politika. 

• Velké konkurenční tlaky. 

• Zákazníci se neztotožní se značkou. 

• Příchod ekonomické krize. 

• Nižší poptávka po luxusnějším zboží. 

• Nedostatek finančních prostředků. 

• Slabá on-line propagace. 
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Při analýze interní stránky společnosti byly zjištěny silné a slabé stránky. Firma mnoho 

silných stránek, mezi něž patří odborné zkušenosti s tvorbou webu a obchodováním přes 

online platformu. Nástroje k tvorbě marketingových kampaní na sociálních sítích jsou 

příležitostí pro tuto firmu.  

Firma velice dbá na přidanou hodnotu a kvalitu produktů. Služby, které nabízí, byly vždy 

kvalitně odvedeny a díky tomu si firma ZaseRýže vytvořila pozitivní vztah se zákazníky. 

Lze vyvodit, že lidé vnímají čím dál více přidanou hodnotu zboží a služeb, jejich ochota 

platit vyšší finanční částku je větší. Roste zájem i o poznání jiných kultur – díky tomu si 

ZaseRýže za 4 roky vytvořila komunitu lidí, kteří sdílí podobné zájmy. 

Obchodování s dodavateli je v současné době otevřenější, vzniká proto mnoho firem, 

které zprostředkovávají dovoz textilií ze zahraničí. Nemusejí vlastnit sklad, ale mají 

výhodněji sjednané doručovací podmínky. Každý zprostředkovatel má mnoho odlišných 

dodavatelů, proto máme také velký výběr materiálů. 

Nevýhodou společnosti jsou malé znalosti o způsobu podnikání v oděvním průmyslu. 

I když se tyto znalosti se lze doučit školením nebo samostudiem, firma jedná zatím hlavně 

intuitivně, bez plánování. Při plánování nového projektu nebo uskutečnění zakázky chybí 

nadefinované procesy, podle kterých by se bylo možné řídit. 

Vzhledem k tomu, že je tento projekt pro většinu zaměstnanců vedlejší činnost, zde 

dochází často k nízké produktivitě, nepravidelnému sdílení článků a plánování 

marketingových kampaní. Proto prodej může být nízký a neefektivní. 

Hrozby, které ovlivňují firmu, jsou velké konkurenční tlaky a obava, že se zákazníci 

neztotožní se značkou, a tak bude i nízká poptávka po zboží. V předposlední části analýzy 

bylo též zmíněno období, které by mohlo způsobit ekonomickou krizi. Zmíněné hrozby 

považuji za vyřešitelné, analýza rizik proto bude probrána důkladněji v dalších 

kapitolách. 

Na základě SWOT analýzy pro ZaseRýže lze doporučit následující podněty pro zlepšení 

současné situace a budoucího rozvoje projektu ZaseRýže Clothing: 

• Rozšířit portfolio prodeje, konkrétně do oděvního průmyslu. 

• Aplikace metodiky projektového managementu na novou značku ZaseRýže 

Clothing ke zlepšení produktivity zaměstnanců a přehlednější plánování projektu. 
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4 NÁVRH ŘEŠENÍ A PŘÍNOS NÁVRHŮ ŘEŠENÍ 

Tato část se bude soustředit na plánování pro zavedení nového brandu organizace 

ZaseRýže s využitím metodiky z projektového managementu. Na začátku budou 

definovány požadavky firmy, bude určen konkrétní cíl projektu a sestaven logický rámec. 

Následovat bude fáze plánování a bude vytvořena identifikační listina projektu. Návrh 

řešení obsahuje i vytvoření hierarchické struktury prací, ze které budou známy potřebné 

výstupy a aktivity. Na základě těchto údajů bude zpracován časový plán projektu pomocí 

Ganttova diagramu. Do procesu plánování patří i zpracování komunikačního plánu pro 

průběh realizace a plán zdrojů. Analýza rizik je nezbytnou součástí této práce. Na závěr 

budou vyčísleny náklady a bude představen rozpočet celého projektu. 

 

Základním požadavkem je splnění trojimperativu projektu – tzn. dodržení rozpočtu, 

dokončení projektu v požadovaném termínu a splnění cíle. Abychom bylo možné 

uskutečnit projekt, jsou třeba peněžní zdroje, lidské zdroje, prostory k uskutečnění 

projektu a stabilní legislativa. Finanční zdroj je základ celého projektu, sem spadají 

náklady na údržbu e-shopu, výplaty zaměstnancům, propagace a případně i platba za 

prostory. Celý seznam lze také nalézt v části „Rozpočet projektu“. 

Hlavním požadavkem v tomto projektu je především tvorba implementačního plánu, 

podle kterého bude firma následně projekt realizovat, aby předešla problémům s časem, 

zdroji a náklady. Plán projektu může snížit celkovou rizikovost při provádění všech 

potřebných kroků a pomoci vyvarovat se přebytečných činností. 
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Projekt by měl naplnit očekávání zainteresovaných stran a ideálně přinést výnos 

z investice do projektu. Konečný stav projektu má být efektivně zavedený brand, který 

bude mít též fungující elektronický obchod. Ke zjištění, zda je vše splněno, se bude měřit 

počet objednávek za kvartál od chvíle, kdy bude obchod zveřejněn a brand ZaseRýže 

Clothing prezentován na veřejnosti. Jedná se tedy o branding značky s využitím metodiky 

projektového managementu. 

Cíl projektu je řešen pomocí metody SMART, a to následovně: 

Úspěšné vytvoření nové značky ZaseRýže Clothing s e-shopem a nárustem počtu 

objednávek prostřednictvím elektronického obchodování o 5 % mezikvartálně do konce 

roku 2021. 

 

První dokument ve fázi plánování je identifikační listina projektu. Zde jsou obsaženy 

základní informace o projektu – tým, termín zahájení a ukončení, kdo je vedoucí projektu 

a kdo tyto činnosti sponzoruje. Následuje tabulka hlavních milníků, podle které se bude 

projekt realizovat. 

Tab. 10: Identifikační listina projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název projektu ZaseRýže Clothing 

Cíl projektu 

Úspěšné vytvoření nové značky 

ZaseRýže Clothing s e-shopem a 

nárustem počtu objednávek 

prostřednictvím elektronického 

obchodování o 5 % mezikvartálně do 

konce roku 2021. 

Výstupy projektu 

Značka ZaseRýže Clothing, nové 

produkty, e-shop a marketingová 

strategie 

Plánovaný termín zahájení 1. 5. 2020 

Plánovaný termín ukončení 20. 12. 2021 
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Plánované náklady 1 mil. Kč 

Vedoucí projektu Bc. Thuy Phuong Nguyen 

Sponzor projektu Vedení společnosti ZaseRýže 

Projektový tým 

Grafik 

E-shop specialista 

Copywriter  

Marketingový specialista 

Hlavní milníky projektu do konce roku 2021 

Název milníku Předběžný termín milníků 

Začátek zpracování definice brandu, 

tvorba loga a grafický vizuál pro značku 
1. 5. 2020 

Konec zpracování definice brandu, tvorba 

loga a grafický vizuál pro značku 
8. 5. 2020 

Vypracovat požadavky pro dodavatele 14. 5. 2020 

Komunikovat s dodavateli od 14. 5. 2020 

Začátek kontroly produktů od 20. 5. 2020 

Začátek tvorby UX designu 14. 5. 2020 

Začátek tvorby a implementace e-shopu 4. 6. 2020 

Konec tvorby a implementace e-shopu 25. 6. 2020 

Začátek zpracování marketingového 

plánu 
10.7. 2020 

Začátek implementace marketingové 

kampaně 
27. 7. 2020 

Začátek kontroly e-shopu 27. 7. 2020 

Začátek kontroly produktů 27. 7. 2020 
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Logický rámec je základní nástroj pro návrh projektu. Slouží jako pomůcka při stanovení 

základních parametrů projektu, koordinaci lidí, odpovídá na otázku, proč se projekt 

realizuje a čeho je možné dosáhnout. Sestavení logického rámce by mělo vést i k položení 

otázek ohledně udržitelnosti, přínosu a smyslu projektu a omezit tak neefektivní investice. 

Základní princip již byl vysvětlen v kapitole 2.2.4. Následující tabulka zobrazuje logický 

rámec pro projekt Zavedení nové značky ZaseRýže Clothing s e-shopem. 
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Tab. 11: Logický rámec řešeného projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 POPIS 
OBJEKTIVNĚ OVĚŘITELNÉ 

UKAZATELE 
ZPŮSOB OVĚŘENÍ 

PŘEDPOKLADY/ 

RIZIKA 

ZÁMĚR 

1. Zviditelnění firmy 

2. Lepší podmínky pro děti 

z chudších rodin pro oblast 

vzdělávání 

1. 40 % vyšší návštěvnost na 

sociálních sítích 

2. Zvýšení počet žáků o 30 % na 

školách 

1. Z analýzy na 

sociálních sítích 

2. Ze statistické 

databáze z místní školy 

X 

CÍL 
1. Zavedení nové značky 

ZaseRýže Clothing 

s e-shopem 

1. Mezikvartální zvýšení počtu 

objednávek o 5 % do konce roku 

2021 

1. Z interního systému 

firmy 

- kvalitně provedená 

marketingová kampaň 

- mezikvartálně vyšší 

tržby z elektronického 

prodeje 

KONKRÉTNÍ 

VÝSTUPY 

PROJEKTU 

1. Definovaná nová značka 

a nové produkty 

2. Technické řešení e-shopu 

3. Marketingová strategie 

1. Zpracovaná kolekce oblečení 

s 15 modely 

2. Testovací jednotka 10 lidí 

3. Reklama na sociálních sítích na 

cílové skupiny mající dosah 

500 000 uživatelů 

1. Ze smluv s dodavateli 

2. Z feedbacku testerů 

3. Z výpisu reklam na 

sociálních sítích 

- jasné definování vize, 

mise a způsoby 

komunikace nové značky 

- dodržení smluvních 

podmínek s dodavateli 

- bezchybné fungování 

e-shopu 

KLÍČOVÉ 

ČINNOSTI 

1.1 Zpracovat definici 

brandu, tvorba loga a brand 

manuál 

Časový rámec aktivit 

1.1 5 dnů 

1.2 1 den 

1.3 20 dní 

Zdroje 

1.1 3 ČLD 

1.2 1 ČLD 

1.3 5 ČLD 

- kvalitně nadefinovanou 

vizi a mise značky 
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1.2 Vypracovat požadavky 

pro dodavatele 

1.3 Komunikovat 

s dodavateli 

1.4 Kontrolovat produkty 

2.1 Registrovat doménu 

a hosting 

2.2 Vytvořit UX design 

webu 

2.3 Implementace e-shopu 

2.4 Testování e-shopu 

3.1 Zpracovat marketingový 

plán 

3.2 Sestavit redakční plán 

3.3 Založit účty na 

sociálních sítích a Google 

Ads 

3.4 Vytvořit marketingovou 

kampaň 

1.4 2 dny 

2.1 1 den 

2.2 15 dní 

2.3 15 dní 

2.4 7 dní 

3.1 2 dny 

3.2 2 dny 

3.3 1 den 

3.4 2 dny 

1.4 2 ČLD 

2.1 0,5 ČLD 

2.2 15 ČLD 

2.3 15 ČLD 

2.4 4 ČLD 

3.1 1,5 ČLD 

3.2 1,5 ČLD 

3.3 1 ČLD 

3.4 2 ČLD 

- dostatečné finanční 

zdroje 

- jasně definovaný 

grafický vizuál a 

komunikace s klienty 

Projekt neřeší: 

Prodej produktů zákazníkům a administrativa s ním spojené (prodejní doklady, reklamace a jiné) 

Předběžné podmínky: 

Schválení projektu 

vedením projektu 
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Ke shrnutí činností, které jsou potřeba k realizaci projektu, bude použita WBS (Work 

Breakdown Structure). Tyto aktivity byly uvedeny i v logickém rámci na začátku 

projektu. 

 

Obr. 13: Hierarchická struktura projektu WBS (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4.3.1 RACI matice 

Jsou známy silné a slabé stránky jednotlivých členů. Každý člen se zabývá jiným oborem 

činnosti, a tak se úkoly rozdělují snadno. Jednotlivé úlohy a odpovědnosti byly 

znázorněny RACI maticí. 

Tab. 12: RACI matice odpovědnosti projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

R – zodpovídá za 

realizaci 

A – zodpovídá za 

výsledek 

C – je konzultován 

I – je informovaný 

P
ro

je
k
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ý
 

m
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G
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E
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M
a
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g
o
v
ý
 

sp
ec
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C
o

p
y

w
ri

te
r 

Tvorba loga a grafický 

manuál pro značku 
A C R I   

Tvorba grafického 

vizuálu oblečení 
C A R  I  

Zpracovat požadavky pro 

dodavatele 
A R  I   

Komunikovat s 

dodavateli 
A R   I  

Sepsání cenové nabídky 

produktů 
A R   I I 

Kontrola hotových 

produktů 
A R   I I 

Vytvořit katalog 

produktů 
A R I  C 

Registrovat doménu a 

hosting 
I  A R   
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Implementace e-shopu 

vč. Platební brány GoPay 

a marketingových 

nástrojů do webu 

I  A R   

Vytvořit UX design 

webu 
A R I C  

Implementace UX design 

do e-shopu 
I C A R   

Optimalizace webu I C A R   

Sepsat marketingový 

plán 
C I  A R I 

Sepsat redakční plán I   A C R 

Vytvořit účty na 

sociálních sítích, na 

Google Adwords a 

Mailchimp 

C I  A C R 

Vytvořit marketingovou 

kampaň 
I I I A C R 

 

Přidělování konkrétních úkolů jednotlivým zaměstnancům společnosti je operativní, 

tento projekt cílí především na funkční základ a nezabývá se tolik konkrétními detaily. 

Projektový manažer 

V tomto projektu je projektový manažer klíčovou osobou. Je zodpovědný za komunikaci 

se zainteresovanými stranami, konkrétně se jedná o dodavatele produktů a dodavatele 

platební brány. Pravidelně kontroluje kvalitu produktů. Kromě řízení projektu má na 

starosti i řízení skladu. Po spuštění ostrého provozu bude projektový manažer pravidelně 

kontrolovat e-shop. V případě, že práce v budoucnu přibude, by firma uvažovala 

o spolupráci s dalším člověkem. 

Grafik 

Další osoba, bez které projekt nemůže fungovat, je grafik. Vytváří nejen vzhled webu, ale 

navrhuje i design příspěvků pro sociální sítě. Navíc bude pracovat na úpravě fotek 
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produktů. Grafik úzce spolupracuje s projektovým manažerem a konzultuje 

s marketingovým specialistou. Je zodpovědný za veškeré grafické práce projektu a za 

vizuální stránku značky. 

E-shop specialista 

Externí pracovník, který je aktivní součástí týmu v počátečním období. Implementuje 

e-shop. Je zodpovědný za funkčnost obchodu a odpovídající vzhled na všech zařízeních. 

První 2 měsíce bude vytvářet platformu, poté bude působit jako podpora v případě 

potřeby. Konzultuje s grafikem a pravidelně informuje projektového manažerova 

o současné situaci. 

Marketingový specialista 

Další externí pracovník, který na rozdíl od e-shop specialisty, bude s týmem budovat 

značku až do konce projektu. Bude působit především jako konzultant a analytik v oblasti 

marketingu, sepisuje pro projekt marketingovou strategii a plán. Úzce spolupracuje 

s grafikem a projektovým manažerem a poté předá informace copywriterovi k realizaci. 

Copywriter 

Copywriter má za úkol popsat produkty, napsat příspěvky, popř. články na sociální sítě. 

Dodává obsah na webové stránky a do produktového katalogu. Po domluvě 

s marketingovým specialistou, dodává potřebný obsah grafikovi. Mimo jiné píše 

a realizuje marketingové kampaně, na které potom dohlíží marketingový specialista. 
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Časový plán projektu usnadňuje manažerovi komunikaci a řízení týmu. Je zde zobrazen 

přehled o činnostech, které je nutné uskutečnit v rámci projektu. Jedná se o soubor 

činností a aktivit, které napomáhají vytvořit cestu k dosažení cíle. V rámci časového plánu 

je sestaven reálný časový rámec, podle kterého se realizace postupuje. U každé činnosti 

je určena doba trvání, zahájení a dokončení, a také které aktivity mají své předchůdce. 

K činnostem jsou přiřazeny i zdroje, v našem případě se jedná o lidské zdroje pro typy 

práce, které jsou zmíněny v kapitole 4.7 Plán zdrojů. 

Projekt je rozdělen do čtyř hlavních činností – branding, nové produkty, e-shop 

a marketingová strategie. Tyto aktivity mohou fungovat zpočátku nezávisle (kromě první 

činnosti jménem branding), než se produkt zveřejní. 

Nová značka a nové produkty 

Projekt nelze realizovat bez definice značky, její vize, mise, cílové skupiny a bez 

konkrétní představy, o jaké produkty se jedná. V této části se řeší především vizuální 

identita. Tvoří se zde logo a grafický manuál pro pozdější zpracování webu a 

marketingových příspěvků. Všechny informace o značce by měly být zahrnuty v tzv. 

brand manuálu, dokumentu, ve kterém jsou definované údaje o tom, jak se značka bude 

prezentovat zákazníkům, aby vizualizace byly jednotné. Proces schválení brand manuálu 

je klíčovým krokem pro všechny ostatní navazující. 

Po schválení grafického zpracování a dohodnutém seznamu produktů začne fáze 

plánování výroby produktů. Firma nemá vlastní dílnu pro potisk triček, a tak je tento 

proces je zadán dodavatelské firmě. Vypracují se požadavky na dodavatele, 

vykomunikují se podmínky. Osoby, které se podílejí na této fázi, jsou projektový manažer 

a vedení, vzhledem k tomu, že smlouvu podepíše především vedení firmy. Následně se 

počká na dokončení první testovací výroby. Průběžně se kontrolují hotové produkty. V 

časovém plánu je navrženo 20 dní komunikace s dodavateli, protože dojednání 

obchodních podmínek nemusí být vždy rychlé a tato doba zahrnuje i první zkušební 

výrobu produktů. Doba trvání je delší, ale reálná aktivní doba pro projektového manažera 

činí okolo 2 dnů. Podle dodavatele je doba první výroby až 20 dní. Během doby čekání 

na výrobu lze zpracovat cenovou nabídku a produktový katalog pro budoucí offline 

prodej. 
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E-shop 

Zezačátku budou aktivity spojené s e-shopem trvat nejdéle, zejména kvůli návrhu design 

webu a samotné implementaci e-shopu. Tato část je závislá na předchozí činnosti 

u brandingu, a to Schválení brand manuálu. Zatímco se řeší obchodní vztahy s dodavateli 

textilií, může paralelně fungovat tvorba e-shopu. Grafik může začít s návrhem a e-shop 

specialista s implementací. Jakmile je vše zkombinováno a optimalizováno pro všechny 

zařízení, dojde k testování elektronického obchodu. Testovací provoz je dostupný pro 

10 vybraných lidí, včetně projektového týmu. Testuje se zde především platební brána, 

správnost údajů u produktů, responzivita a celý proces nákupu. Na základě zpětných 

vazeb se opraví chyby na e-shopu. 

Marketing 

Podobně jako u tvorby e-shopu, činnosti související s marketingem mohou též začít, 

jakmile je značka schválena. Lze říct, že činnosti v této oblasti jsou lehce zaznamenány 

již u tvorby vizuální identity a produktového katalogu. Aby byly zdroje efektivně využity, 

v prvním měsíci není potřeba řešit marketingové aktivity, ale začít během testování 

e-shopu, kdy už firma ví, jak celý systém funguje a které produkty se budou určitě 

prodávat. Během doby „čekání“ se provádí průzkum trhu a marketingových strategii od 

konkurence. 

Navrhovaný časový plán ukazuje následující tabulka: 
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Tab. 13: Časový plán řešeného projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ozn. Činnosti 
Doba 

trvání 
Zahájení Konec Před. Zdroje 

 
ZaseRýže Clothing 

a e-shop 
62 d 01.05.20 27.07.20   

 
Nová značka a nové 

produkty 
32,13 d 01.05.20 16.06.20   

A 

Analýza legislativy 

spojené s prodejem 

oblečení na e-shopu 

a definice značky 

4 h 01.05.20 01.05.20  Projektový 

manažer 

B 

Tvorba loga a 

grafický manuál pro 

značku 

5 d 04.05.20 08.05.20 A 
Marketingový 

specialista, grafik 

C 
Tvorba grafického 

vizuálu pro oblečení 
3 d 11.05.20 13.05.20 B Grafik 

D 

Schválení loga, 

grafické zpracování 

oblečení a brand 

manuálu 

0,5 d 14.05.20 14.05.20 C 
Projektový 

manažer 

E 

Zpracovat 

požadavky pro 

dodavatele 

0,5 d 14.05.20 14.05.20 D 
Projektový 

manažer 

F 

Komunikovat s 

dodavateli ohledně 

produktů 

20 d 14.05.20 11.06.20 E 
Projektový 

manažer 

G 

Komunikovat s 

dodavateli ohledně 

platební brány 

GoPay 

4 d 14.05.20 29.05.20 E 
Projektový 

manažer 

H 
Sepsání cenové 

nabídky produktů 
5 h 08.06.20 09.06.20 F; G 

Projektový 

manažer 
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I 
Kontrola hotových 

produktů 
1 d 10.06.20 12.06.20 F 

Projektový 

manažer 

J 
Vytvořit katalog 

produktů 
5 d 09.06.20 16.06.20 H 

Grafik, 

copywriter 

  E-shop 49,5 d 14.05.20 22.07.20   

K 
Registrovat doménu 

a hosting 
1 d 14.05.20 15.05.20 D E-shop specialista 

L 

Nahrání dat do 

databáze a instalace 

redakčního systému 

Wordpress 

1 d 15.05.20 18.05.20 K E-shop specialista 

M 

Implementace e-

shopu vč. Platební 

brány GoPay a 

marketingových 

nástrojů do webu 

2 d 18.05.20 20.05.20 L E-shop specialista 

N 
Vytvořit UX design 

webu 
15 d 14.05.20 04.06.20 D Grafik 

O 
Implementace UX 

design do e-shopu 
15 d 04.06.20 25.06.20 M; N E-shop specialista 

P 
Nahrání produktů na 

e-shop 
2 d 25.06.20 29.06.20 O 

E-shop 

specialista, 

copywriter 

Q Optimalizace webu 4 d 29.06.20 03.07.20 P E-shop specialista 

R Testování webu 10 d 03.07.20 20.07.20 Q 

Marketingový 

specialista, 

copywriter, testeři 

S 
Úprava chyb na 

webu 
2 d 21.07.20 22.07.20 R E-shop specialista 

T 
Konec tvorby 

e-shopu 
0 d 22.07.20 22.07.20 S 

Projektový 

manažer 
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 Marketing 12 d 10.07.20 27.07.20   

U 
Sepsat marketingový 

plán 
2 d 10.07.20 13.07.20 D 

Marketingový 

specialista 

V Sepsat redakční plán 2 d 14.07.20 15.07.20 U 

Marketingový 

specialista, 

copywriter 

W 

Vytvořit účty na 

sociálních sítích, na 

Google Adwords a 

Mailchimp 

1 d 23.07.20 23.07.20 S; V 
Marketingový 

specialista 

X 

Vytvořit 

marketingovou 

kampaň 

2 d 24.07.20 27.07.20 W 

Copywriter, 

marketingový 

specialista 

Y 

Zahájení ostrého 

provozu, pravidelné 

kontroly 

marketingové 

kampaně, e-shopu a 

produktů 

0 d 27.07.20 27.07.20 X 

Grafik. 

marketingový 

specialista, 

copywriter, 

projektový 

manažer 

4.4.1 Ganttův diagram 

Z předchozí tabulky je sestaven Ganttův diagram pro přehlednější sledování činností 

a jejich návaznosti v čase. Ke zpracování byl využit program Microsoft Project z balíčku 

Office 365. 

Jak již bylo zmíněno výše, většina aktivit začne po schválení brand manuálu. Jakmile je 

vše nadefinované, lze začít s dalšími činnostmi.  Celý počáteční proces implementace  

e-shopu, domluva nového produktu a tvorba marketingové kampaně trvá okolo 62 dní, 

než firma začne prezentovat značku na veřejnosti.  Červeně označené cesty jsou kritické, 

prodloužení aktivit na nich ležících může ovlivnit celý projekt. Z tohoto důvodu je třeba 

věnovat těmto činnostem větší pozornost.
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Obr. 14: Ganttův diagram projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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V MS Project bylo nastaveno pro většinu aktivit automatické počítání data na základě jejich předchůdců, ale po zvážení je pro efektivnější 

využití zdrojů lepší nastavit počátek marketingových činností na pozdější datum. Kontrola produktů má sice jako definovaného předchůdce 

komunikaci s dodavateli, ale proces již může začít dřív, jakmile je podepsaná smlouva. 

V Ganttově diagramu není označen konec celého projektu. Je to tím, že po spuštění ostrého provozu dojde k řízení produktů, kontrole 

funkčnosti e-shopu a řízení marketingových kampaní. Tyto činnosti trvají až do konce projektu a to, zda je projekt úspěšný nebo ne, záleží 

na jejich řízení. 

Obr. 15: Ganttův diagram projektu – pokračování (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Pro společnou komunikaci, sdílení rychlých názorů, je použita aplikace Slack. 

K přiřazení úkolů a činností pak aplikace Trello. Tyto způsoby jsou nejrychlejší 

a nejefektivnější díky jejich jednoduchosti.  

V případě, že je třeba řešit vážnější témata týkající se funkčnosti e-shopu nebo grafické 

úpravy a není žádoucí, aby se zprávy po čase ztratily, je nejlepším řešením komunikace 

prostřednictvím e-mailů. 

Pro účel sdílení dokumentů je založeno online cloudové uložiště Google Drive, ke 

kterému mají přístup všichni členové týmu. Každý bude mít vytvořenou složku, kam 

ukládá části své práce. Jednotlivé části budou ukládané pod názvem ve formátu 

„DATUM_NÁZEV ČÁSTI“. 

Pokud není řečeno jinak, společné setkání proběhne každý týden dvakrát. Na každém 

setkání se probere aktuální stav projektu, jaké se objevují komplikace, co se povedlo 

v předešlých dnech, popř. bude využit prostor pro brainstorming nových nápadů. 

Následující tabulka ukazuje, jak komunikace proběhne v průběhu realizace projektu. 

Tab. 14: Komunikační plán projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Co Proč Kdy Od koho Pro koho Jak 

Tým standup 

Diskuse, co každý 

člen z týmu zvládl 

udělat za daný 

týden, jaké byly 

úspěchy a 

neúspěchy, popř. 

jaké řešení 

navrhuje 

Každé 

pondělí 

a pátek 

Projektový 

tým 

Projektový 

manažer 
Meeting 

Reportování 

stavu 

Hodnocení 

aktuální situace a 

případné diskuze o 

Jednou 

týdně 

Projektový 

tým 

Projektový 

manažer 
Trello 
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Ke shrnutí komunikačního plánu se budou v tomto projektu používat následující nástroje: 

• Trello – funguje jako nástěnka s potřebnými aktivitami, 

• Slack – rychlá komunikace v týmu, 

• E-mail – komunikace v rámci konkrétní části projektu, 

• Google Drive – cloudové uložiště dokumentů. 

 

V této části bude představena analýza rizik během realizace projektu. Ve fázi plánování 

nelze zjistit všechna rizika, k sestavení analýzy je potřeba účast všech členů týmu. 

o aktuální 

činnosti 

prodloužení 

projektu. 

Setkání 

s vedením 

Aktualizace o 

časovém a 

rozpočtovém plánu 

s projektem 

Jednou 

měsíčně 

Projektový 

manažer 
Vedení Meeting 

Komplikace 

s e-shopem 

Jestli se objeví 

komplikace 

s funkčností 

e-shopu 

Dle 

potřeby 

Projektový 

tým 

E-shop 

specialista 
E-mail 

Úprava 

grafiky, 

redesign 

V případě 

nespokojenosti 

s designem nebo 

se objevují chyby 

v grafice 

Dle 

potřeby 

Projektový 

manažer 
Grafik E-mail 

Aktualizování 

o dalších 

činnostech 

V případě, že 

přibyli další 

činnosti, které 

nebyli v plánu 

Dle 

potřeby 

Projektový 

manažer 

Označený 

člen 

Slack, 

Trello 
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Nejvhodnější postup je formou brainstormingu na první týmové schůzce. Pro analýzu 

rizik bude použita skórovací metoda. 

4.6.1 Skórovací metoda 

Stejně, jako byly rozděleny hlavní aktivity v předešlých kapitolách o časovém plánování, 

i zde jsou rizika rozdělena do čtyř částí – rizika v rámci celého projektu, rizika z oblasti 

tvorby brandingu a nových produktů, z oblasti implementace e-shopu a rizika 

marketingových strategií. 

Ke každému riziku jsou přiděleny odhady, jaká je pravděpodobnost výskytu rizika a jaký 

je dopad rizika. Poté je zjištěna celková hodnota rizika pomocí součinu hodnot. Na závěr 

budou proti jednotlivým rizikům navržena opatření. 

Hodnocení jsou následující: 

• Možnost výskytu rizika – od 1 do 10, od nejnižší až po nejvyšší možnost výskytu. 

• Dopad rizika – od 1 do 10: 

o 1–3 je malý dopad na projekt, v tomto případě to znamená, že škody jsou 

do 0,5 % z celkové hodnoty projektu a vyžadují určité zásahy do plánu 

projektu. 

o 4–7 je střední dopad, škody mohou být do 20 % z hodnoty projektu; jde 

například o ohrožení termínu či nákladů, budou vyžadovány mimořádné 

akční zásahy do plánu projektu. 

o 8–10 je velký dopad, škody jsou od 20 % z hodnoty projektu; toto riziko 

zahrnuje možnost překročení celkového rozpočtu, ohrožení koncového 

termínu projektu a ohrožení cíle. 
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Tab. 15: Analýza rizik projektu skórovací metodou (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pořadí Riziko 

Možnost 

výskytu 

rizika (1-10) 

Dopad 

rizika 

(1-10) 

Hodnota 

rizika 
Opatření 

V rámci celého projektu 

1. 
Nedostatečné 

finanční zdroje 
4 8 36 

Pravidelná tvorba 

cashflow a 

finanční analýza 

2. 

Tržby z e-shopu 

jsou nižší než 

plánované tržby 

5 7 35 

Pravidelný 

průzkum trhu, 

hodnocení 

produktů 

3. 

Změna 

v legislativách 

a v ekonomické 

situaci 

3 7 21 Přijímá riziko 

4. 
Velká změna 

kurzu měn 
4 7 28 Přijímá riziko 

5. 
Odchod člen 

z týmu 
3 8 24 Přijímá riziko 

6. 
Nedodržení 

milníků 
4 6 24 

Zajištění 

kvalitních odhadů 

času při 

plánování, popř. 

zahrnutí časové 

rezervy 

Z oblasti tvorby brandu ZaseRýže Clothing a nových produktů 

7. 

Zákazníci 

nerozumí 

konceptu značky 

5 8 40 

Průzkum trhu 

formou dotazníků 

nebo osobních 

zpětných vazeb 

8. 

Nedodání zboží 

od dodavatelů 

včas 

7 7 49 

Diverzifikace 

portfolia 

dodavatelů 
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E-shop 

9. 
Výpad části nebo 

celého e-shopu 
4 8 32 

Sjednat si 

podmínky 

s hostingovou 

společností 

10. 
Nefungující 

platební brána 
4 7 28 

Navržení jiného 

způsobu platby, 

např. platba 

dobírkou nebo 

bankovním 

převodem 

11. 

E-shop není 

responzivní na 

všech zařízeních 

6 4 24 

Testování e-shopu 

na stránce 

responsinator.com 

během 

optimalizace 

Marketingová strategie 

12. 
Marketingová 

kampaň nezabírá 
7 7 49 

Vytvoření více 

kampaní na 

testování 

13. 

Počet 

návštěvnosti na 

webu je 

nedostačující 

5 8 40 

Zpracování 

alternativní 

marketingové 

strategie 

14. 

Počet 

sledovaností na 

sociálních sítích 

je po 1 měsíci 

nedostačující 

4 8 36 

Zpracování 

alternativní 

marketingové 

strategie a a 

pokusit se podle 

ní řídit 
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4.6.2 Mapa rizik 

Zjištěné hodnoty se pak znázorňují do mapy rizik, kde lze zjistit, která z rizik jsou 

bezvýznamná, běžná, významná a kritická. 

 

Z mapy rizik vyplývá, že 8 rizik ze 14 se nachází v kvadrantu významných rizik a dalších 

5 je považováno za kritická. Na hranici mezi významným a kritickým leží 3 rizika, ale 

z pohledu dopadu byla vyhodnocena jako kritická a je proto třeba jim věnovat větší 

pozornost. Žádné riziko nepatří do kvadrantu bezvýznamných hodnot rizik. 

 

  

Obr. 16: Mapa rizik projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4.6.3 Zhodnocení analýzy rizik 

Správné fungování celého projektu závisí především na tvorbě značky a marketingové 

strategie. Pokud tyto činnosti nejsou správně provedeny, celý projekt je ohrožen 

z hlediska tržeb firmy, a tedy i financování celého projektu. Proto patří tato rizika do 

kritických hodnot. Ke zjištění efektivity reklamy lze sledovat návštěvnost e-shopu 

a sociálních sítí. Je tu pravděpodobnost, že tyto ukazatele nebudou splněny podle 

marketingového plánu, a proto je ke snížení možnosti výskytu navrženo provedení 

kvalitnějšího průzkumu trhu a testování s několika marketingovými kampaněmi 

s optimalizovaným rozpočtem. V případě, že budou zjištěny komplikace s pochopením 

konceptu značky, je třeba předefinovat vizi a misi. Popřípadě zjistit, zda značka míří na 

správnou cílovou skupinu. 

Tým již v minulosti pracoval s e-shopem, proto je s procesy seznámen 

a pravděpodobnosti výskytu rizika v této oblasti jsou nízké. V případě, že se riziko objeví, 

může ovlivnit provoz elektronického obchodu, a tím ovlivnit i příjmy firmy na určitou 

dobu. Co se týče responzivity e-shopu, toto riziko ovlivňuje jen vnější vzhled, ale 

neovlivní chod celého procesu nákupu, proto patří do kvadrantu běžných hodnot. 

Firma poprvé vstupuje do nového segmentu trhu, proto je celý projekt v nejistotě 

z finančního hlediska. Tržby zpočátku nebudou pravidelné, proto bude cíl v průběhu 

realizace pravděpodobně změněn. Termín projektu není fixní, v případě, že se nestihne 

realizovat podle milníku, je dopad pro firmu akceptovatelný.  

Jako v jiných druzích podnikání, tak i v tomto případě se mohou vyskytnout legislativní 

a ekonomické změny. V krizovém období může firma využít svůj prostor k realizaci 

a zlepšení svého projektu a jakmile se trh víc otevře, projekt bude připraven pro veřejnou 

prezentaci. Proto v tabulce je uvedeno, že firma riziko přijímá.  Co se týče měnové změny, 

toto riziko může firma považovat za pozitivní příležitost v případě, že domácí měna 

oslabí, což by otevřelo možnost prodeje do zahraničí v zahraničních měnách. Naopak 

v případě, že domácí měna posílí, bude projekt cílit především na domácí trh. 
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Při tvorbě rozpočtu je třeba začít analýzou zdrojů. Na začátku je třeba zmínit lidské 

zdroje, v našem případě se jedná o projektový tým složený z 5 členů. 

Tab. 16: Lidské zdroje projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

V týmu jsou externí pracovníci, protože jejich práce nebude využita během celého 

projektu, ale i přesto hrají velkou roli. Zpočátku je spolupráce s e-shop specialistou stálá, 

po spuštění ostrého provozu bude práce specialisty omezena a v projektu bude fungovat 

jako podpora v případě potřeby. Marketingový specialista zde působí v roli konzultanta, 

provádí průzkum trhu a poskytuje projektu zpětnou vazbu z oblasti marketingu.  

Jelikož se jedná o elektronický obchod, kde není potřeba pravidelné přidávání článků, ale 

spíše se jedná o přidávání pravidelných příspěvků na sociální sítě, mít v týmu copywritera 

bude výhodou. Kvůli efektivnějšímu řízení finančních zdrojů se doporučuje zpočátku 

uskutečnit spolupráci formou polovičního úvazku. Jeho podrobnější úkoly byly zmíněny 

v kapitole 4.3.1 RACI matici. 

Další zdroje, které potřebujeme k uskutečnění projektu, jsou hardware, software, nástroje 

pro řízení marketingových kampaní: 

• 28" Grafický monitor, 

• MacBook Pro 16, 

• myš Logitech MX Master 3 a klávesnice Apple Magic Keyboard, 

• tiskárna HP Office Jet Pro, 

• hosting a doména 

• Google Analytics, Google Adwords, 

• Adobe software, 

• kancelářské potřeby. 

HPP DPP Externí pracovníci 

Projektový manažer 

Copywriter 

E-shop specialista 

Grafik Marketingový specialista 
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Hardware a software budou využity hlavně pro účely grafiky, ke zpracování 

produktových fotografií, vytváření budoucích reklamních videí, zkrátka pro graficky 

náročnější práce. V tomto projektu bude sloužit primárně grafikovi. 

Následující tabulka znázorňuje hlavní aktivity pro realizaci projektu a ke každému z nich 

jsou přiřazeny potřebné zdroje. 

Tab. 17: Analýza zdrojů projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hlavní činnosti Potřebné zdroje 

Zpracování definice brandu, tvorba loga a 

grafický vizuál pro značku 

Lidské zdroje (projektový manažer, 

grafik) 

Vypracovat požadavky pro dodavatele Lidské zdroje (projektový manažer) 

Komunikovat s dodavateli Lidské zdroje (projektový manažer) 

Kontrola produktů Lidské zdroje (projektový manažer) 

Tvorby UX designu 
Lidské zdroje (grafik), hardware, 

software pro grafické práce 

Tvorba a implementace e-shopu 
Lidské zdroje (e-shop specialista), 

software pro vývoj 

Zpracování marketingového plánu Lidské zdroje (marketingový specialista) 

Implementace marketingové kampaně 

Lidské zdroje (redaktor), platformy pro 

tvorby kampaní (Google Adwords, 

Facebook Business) 

 

Z tabulky lze vidět, že hlavním důvodem pro pořízení hardwaru a softwaru je tvorba 

e-shopu a jeho designu, která tvoří hlavní část projektu. K implementaci marketingové 

kampaně budou využity nástroje pro řízení Google Adwords a Facebook Business. 

Lidské zdroje jsou potřebné u všech činností. 

Kompletní seznam nákladů a výpočet rozpočtu je uveden v Příloze 1–3. 
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Projekt potřebuje lidské zdroje, hardware a software pro grafické práce a další nástroje 

pro řízení marketingových kampaní. Přestože má projekt trvat do konce roku 2021, 

vzhledem k nejistému vývoji současné ekonomické situace se budeme zabývat rozpočtem 

na jeden rok neboli 12 měsíců. Množství v tabulce mzdových nákladů a náklady na 

marketing značí měsíce, proto jsou jejich hodnoty do 12. Celý seznam nákladů lze nalézt 

v Příloze 1–3. Náklady jsou rozděleny do dvou částí: 

Přímé náklady 

Výšky mezd jsou přizpůsobeny průměrným platům na jednotlivých pozicích (dostupné 

na internetové stránce Platy.cz (20). Na plný úvazek budou pracovat dva členové týmu, 

a to grafik a projektový manažer. Na dohodu o provedení práce bude zaměstnán redaktor. 

Projekt bude spolupracovat se dvěma externími pracovníky, kteří působí v jiné agentuře. 

Projektový manažer, redaktor a dva externí pracovníci budou ke své práci používat vlastní 

notebook, popřípadě stolní počítač. Grafik použije k výkonu práce firemní notebook, 

monitor a jiné příslušenství. 

Aby e-shop fungoval správně, je nutná registrace domény a hosting. Doporučuje se tyto 

služby využít u Wedos díky profesionálnímu přístupu a dostupnosti služeb. Co se týče 

softwarové části, Wordpress platforma je zdarma a dokupovat se budou její pluginy (kvůli 

bezpečnosti a pokročilé funkcionalitě). Důležitou částí e-shopu je i platební brána. 

Měsíčně se platí za provoz a k tomu je přičteno 2,2 % z celkových tržeb za měsíc. 

 

Tab. 18: Ukázka přímých nákladů projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

PŘÍMÉ NÁKLADY Cena Množství 
Celková cena 

položky 

Náklady za externí pracovníky     

E-shop specialista 40 000 1 40 000 

Redaktor 10 000 11 110 000 

Marketingový specialista 25 000 12 300 000 

Náklady za externí pracovníky 

celkem 
  450 000 
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K pořízení účtů jsou platformy Facebook Business a Google Adwords zdarma k dispozici. 

Pro řízení reklam bude na začátku nastaven měsíční rozpočet.  

Nakonec jsou v této části zařazeny i kancelářské potřeby a všechno vybavení, které bude 

v průběhu práce na projektu potřeba (lístečky, psací potřeby, tabule flipchart a jiné). 

Nepřímé náklady 

Mezi nepřímé náklady patří pronájem kanceláře, poplatky za internet, telefon, elektřinu 

a vodu. Firma samotná již používá softwarové platformy, u kterých platí měsíční paušál. 

Nástroje pro interní komunikaci, jako je Trello a Slack, jsou zdarma, protože firemní 

procesy nejsou příliš komplikované. Google Drive, uložiště pro interní dokumenty, se 

hradí jednou ročně. Pro grafické úpravy již firma používá řešení od Adobe, což je pro 

tento projekt výhodou. Organizace využívá též měsíční paušál za účetní služby u externí 

firmy.  

Tab. 19: Ukázka nepřímých nákladů projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Celkové náklady 

Do provozních nákladů se též započítává rezerva především kvůli nepředvídatelným 

událostem, které mohou v průběhu projektu nastat. 

Tab. 20: Celkový rozpočet projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Celkový předpokládaný rozpočet činí 1 879 595 Kč (včetně stanovené rezervy). 

NEPŘÍMÉ NÁKLADY Cena Množství 
Celková cena 

položky 

Kancelář 15 000 12 180 000 

Poplatky za internet a telefon 1 000 12 12 000 

Elektřina a voda 2 500 12 30 000 

Měsíční paušál za Adobe firemní řešení 1 800 12 21 600 

Měsíční paušál za Trello a Slack 0 0 0 

Měsíční paušál za účetní služby 5 000 12 60 000 

NEPŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM 
    

311 160 

Náklady celkem 1 790 090 

Rezervy 5 %                           89 505  

CELKEM 1 879 595 



85 

 

 

Přínosem projektu zavedení nové značky ZaseRýže Clothing s e-shopem bude především 

zásadní přeměna v oblasti plánování procesů. Celý návrh projektu využívá metod 

a technik projektového managementu. Realizace projektu přispěje k naplnění záměru, 

kterým je zviditelnění firmy a možnost se podílet na lepším vzdělání pro děti z chudších 

krajin. Pomocí projektového řízení bude mít podnik větší dohled nad plánováním 

a řízením jednotlivých úkolů a zavedení do reálného chodu bude efektivnější a rychlejší. 

V budoucnu může firma uplatnit tyto metody a nástroje k realizaci podobných projektů. 

Návrh řešení obsahuje metody a nástroje projektového řízení jako je definování cíle, 

logický rámec, zakládací listina, časový plán v Ganttově diagramu, komunikační plán 

a RACI matice, analýza rizik a plán zdrojů s rozpočtem.  

Přínosem návrhu je definování cíle pomocí metody SMART. Cíl pomůže zajistit, aby byl 

projekt včas dokončen, aniž by byl překročen rozpočet. Vedení a tým pak sdílejí stejný 

směr. Po definici cíle bude stanovena hierarchická struktura prací WBS. Pomocí WBS 

bude zjištěno, jaké projekty jsou potřeba k naplnění cíle. Díky tomu bude mít projekt 

jasný přehled potřebných činností. 

Projekt ulehčí práci projektového manažera a ostatních členů v týmu. Díky využití 

softwarových nástrojů, jako je Microsoft Project, má firma přehled o navazujících 

činnostech s konkrétním automatizovaným datem.  

Metodika v tomto projektu umožňuje efektivnější komunikaci mezi vedoucími 

a ostatními zaměstnanci zapojenými do projektu. Návrh pomůže projektovému 

manažerovi udržet soudružnost týmu, usnadňuje plánování schůzek a sleduje zpětnou 

vazbu v reálném čase. Definování rolí a zodpovědností přes RACI matici může pomoci 

projektu v případě, že dojde k výměně členů v týmu – pro nově nastupující zaměstnance 

je komunikační plán jednoduše přehledný. Komunikace je nejdůležitějším aspektem 

každého projektu. Díky tomu mohou všichni v týmu fungovat efektivně a produktivně. 

Projektový manažer během projektu pravidelně kontroluje rozpočet, milníky 

a vykonanou práci. V případě, že se objeví riziko, je manažer připraven tyto problémy 

vyřešit nebo je se situací obeznámen, protože s týmem předem rizika analyzovali 

a pravidelně přidávají nová spolu s vhodnými opatřeními. 
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Součástí návrhu je také plán zdrojů a konečný rozpočet projektu. V této sekci firma může 

zjistit, kolik lidí je v projektu třeba mít, jaké jsou náklady na tvorbu značky, e-shopu a pro 

marketing a na závěr zjistí rozpočet pro celý projekt na jeden rok. 

Řešení se zabývá všemi třemi nejdůležitějšími oblastmi pro tvorbu nové 

značky – brandingem, tvorbou e-shopu a plánováním marketingových strategií. Návrh 

řeší časový rámec pro implementaci projektu, což je pro vstup na nový segment trhu 

přínosné. 

Řízení projektu od začátku do konce podle návrhu pomůže kontrolovat náklady projektu 

a pomůže projektovému manažerovi udržet kontrolu nad rozpočtem. 

Těmito činnostmi lze odhalit a eliminovat rizika, která mohou vzniknout v souvislosti 

s časem, financemi a přetížením zdrojů. 
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ZÁVĚR 

Na začátku práce byla popsána struktura podniku a odvětví, ve kterém projekt ZaseRýže, 

registrovaný pod živnostníkem Hoang Long Tranem, působí. 

V rámci první části práce byla zpracována analýza vnějšího prostředí, ke které byla 

využita metod SLEPTE a Porterova analýzu konkurenčních sil. Vnitřní prostředí popisuje 

analýza faktory 7S podle McKinseyho. 

Vzhledem k tomu, že byla práce zpracována v lednu 2020, údaje již nebyly plně platné. 

Proto byla do práce přidána sekce Období státních opatření proti COVID-19 v roce 2020. 

V této části byla přidána další analýza konkurence, jak vzhledem k současné situaci jedná 

a komunikuje se zákazníky. 

V závěru analýzy byly pomocí SWOT metody identifikovány silné a slabé stránky a také 

hrozby a příležitosti. Na základě analýzy bylo zjištěno, že jsou doporučeny následující 

podněty pro zlepšení současné situace a budoucího rozvoje projektu ZaseRýže Clothing: 

• Rozšířit portfolio prodeje, konkrétně do oděvního průmyslu. 

• Aplikace metodiky projektového managementu na novou značku ZaseRýže 

Clothing ke zlepšení produktivity zaměstnanců a přehlednější plánování projektu. 

Z těchto výsledků byl proveden návrh řešení pomocí metody projektového managementu 

pro zavedení nové značky ZaseRýže Clothing s e-shopem. 

Návrh začal analýzou požadavků od sponzora projektu a definicí cíle, který byl sestaven 

pomocí metody SMART. Hlavním cílem projektu je tedy: 

Úspěšné vytvoření nové značky ZaseRýže Clothing s e-shopem a nárustem počtu 

objednávek prostřednictvím elektronického obchodování o 5 % mezikvartálně do konce 

roku 2021. 

Na základě těchto údajů byl sestaven logický rámec, který poskytuje přehled nad 

činnostmi a reálnější perspektivu k realizaci projektu. 

Pomocí hierarchické struktury práce WBS byly napsány výstupy a činnosti potřebné 

k naplnění cíle. Jakmile byly identifikovány potřebné činnosti, bylo možné sestavit 

časový plán projektu pomocí aplikace Microsoft Project. Jejich spojení pak bylo 

zobrazeno pomocí Ganttova diagramu. 
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Vzhledem k tomu, že komunikace je klíčovým aspektem celého projektu, byl vytvořen 

jednotný komunikační plán a RACI matice. Díky tomuto plánu budou zaměstnanci vědět, 

s kým mají komunikovat v případě dotazů, jakou formou a jak často bude komunikace 

probíhat. 

V další části byla provedena analýza rizik, která mohou nastat při realizaci projektu. Po 

jejich vyhodnocení jsme přijali opatření k jejich snížení či úplné eliminaci. Pro určení 

závažnosti byly tyto hodnoty označeny na mapě rizik. Zde bylo zjištěno, že většina z nich 

je ve kvadrantu významných hodnot, a proto jsou opatření nezbytná. 

V předposlední části byla provedena analýza zdrojů. Zde bylo zjištěno, jaké zdroje jsou 

potřebné k realizaci projektu. Klíčovým zdrojem budou vždy lidé, kteří se podílejí na 

projektu. V této části byl definován i způsob spolupráce s členy týmu. Dalším zdrojem 

pak byl hardware a software k vykonání práce. 

V závěrečné části byl finančně zhodnocen celý projekt a vysvětleny přínosy pro vedení 

firmy a její budoucí vývoj.   
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Příloha 1: Přímé náklady projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
* Kromě měsíční platby za provoz, tak je přičteno i 2,2 % z tržeb. 

PŘÍMÉ NÁKLADY Cena Množství 
Celková cena 

položky 

Mzdové náklady 

  
  

Projektový manažer 30 000 12 360 000 

Grafik 25 000 12 300 000 

Mzdy celkem 55 000 12 660 000 

Sociální pojištění 25 %   165 000 

Zdravotní pojištění 9 %   59 400 

      

Náklady za externí pracovníky     

E-shop specialista 40 000 1 40 000 

Redaktor 10 000 11 110 000 

Marketingový specialista 25 000 12 300 000 

Náklady za externí pracovníky celkem   450 000 

      

Náklady na pracovní stanice     

28" Grafický monitor 15 000 1 15 000 

MacBook Pro 16 80 000 1 80 000 

Myš Logitech MX Master 3 2 590 1 2 590 

Apple Magic Keyboard 3 790 1 3 790 

Tiskárna HP Office Jet Pro  3 200 1 3 200 

Náklady na pracovní stanice celkem   95 000 

      

Náklady na software     

Wordpress – redakční platforma 0 0 0 

Wordpress – pluginy 1 500 3 4 500 

GoPay platební brána* 190 12 2 280 

Náklady na software celkem   6 780 

      



ii 

 

 

Příloha 2: Nepřímé náklady (Zdroj: Vlastní zpracování) 

NEPŘÍMÉ NÁKLADY Cena Množství 
Celková cena 

položky 

Kancelář 15 000 12 180 000 

Poplatky za internet a telefon 1 000 12 12 000 

Elektřina a voda 2 500 12 30 000 

Měsíční paušál za Adobe firemní řešení 1 800 12 21 600 

Měsíční paušál za MailChimp firemní 

řešení 
380 12 4 560 

Měsíční paušál za cloudové řešení 

Google Drive 
250 12 3 000 

Měsíční paušál za Trello a Slack 0 0 0 

Měsíční paušál za účetní služby 5 000 12 60 000 

NEPŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM 
    

311 160 

Náklady na vývoj     

Hosting a doména 750 1 750 

Google Analytics 0 0 0 

Pspad 0 0 0 

Náklady na vývoj celkem   750 

      

Náklady na marketing     

Propagace na sociálních sítích 2 000 10 20 000 

Google Adwords 1 000 10 10 000 

Náklady na marketing   30 000 

      

Ostatní     

Kancelářské vybavení 10 000 1 10 000 

Kancelářské potřeby 2 000 1 2 000 

Ostatní celkem   12 000 

     

PŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM     1 478 930 
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Příloha 3: Náklady s rezervou celkem (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

NÁKLADY CELKEM 1 790 090 

Rezervy 5 %                           89 505  

CELKEM 1 879 595 


