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Abstrakt 

Obsahem této diplomové práce je navrhnout plán projektu na zavedení systému řízení 

zakázkové výroby. V práci jsou pouţity metody a postupy projektového řízení. Práce 

obsahuje studii příleţitostí, časovou, zdrojovou a nákladovou analýzu. Také byla 

zpracována analýza rizik.  

Abstract 

The content of this master´s thesis is to design a plan for the project to management 

system implementation of custom manufacturing. The thesis contains the methods and 

procedures for project management. The thesis includes opportunities study, time 

analysis, ressource analysis and cost analysis. The thesis also contains risk analysis. 
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Úvod 

Téma projektového řízení je mi blízké jiţ od bakalářského studia, během kterého jsem 

absolvoval několik předmětů, které se projektovým řízením zabývaly. Také jsem 

zpracovával na toto téma bakalářskou práci. Během magisterského studia se moje 

znalosti projektového řízení ještě více prohloubily a zároveň jsem začal pracovat na 

částečný úvazek jako konzultant ERP systému. Část mé práce se také věnuje 

problematice projektů a jejich řízení. V projektovém řízení se setkáváme s celou řadou 

standardů a metodik a ve své práci často vyuţívám standardu IPMA. 

Návrh projektu zpracovávám z pozice externího ERP konzultanta systému Microsoft 

Dynamics AX pro společnost MOTOR JIKOV Group a.s. a konkrétně pro její dceřinou 

společnost MOTOR JIKOV Fostron a.s., která se zabývá výrobou a montáţí 

jednoúčelových strojů a automatizovaných linek. 

Konkrétní projekt, který analyzuji a aplikuji na něj metody projektového řízení, je 

projekt pro řízení zakázkové výroby. Tento projekt vychází z potřeb společnosti na 

řízení, evidování a vyhodnocování jednotlivých zakázek společnosti MOTOR JIKOV 

Fostron a.s. Současný stav řízení zakázek je velmi nedostačující, a pokud by tento stav 

trval, společnost by ztratila konkurenceschopnost. Proto se začaly hledat cesty a řešení, 

jak současnou situaci zlepšit. Vedení společnosti má určité zkušenosti s projektovým 

řízením, které vyuţívá při plánování a realizaci zakázek, ale projekt na rozšíření 

stávajícího systému se ve společnosti ještě neobjevil. Vedení společnosti proto chtělo 

zpracovat celé řešení formou projektu tak, aby se získané informace daly vyuţít i 

v obdobných případech v jiných divizích holdingu. Celou práci jsem tedy zpracoval tak, 

aby navrhovaný plán projektu byl vyuţitelný v praxi, a projektový manaţer z něj mohl 

čerpat informace při realizaci projektu nebo při plánování podobného projektu například 

v jiné divizi společnosti. 

Diplomová práce je rozdělena na celkem pět částí. V první části práce se věnuji definici 

cíle práce a metodikám, které jsem vyuţil při zpracovávání práce. V následující části 

jsem se zaměřil na teoretická východiska práce – zde se věnuji popisu jednotlivých 

metod projektového řízení, které potom vyuţívám při realizaci návrhu projektu. 

V analytické části práce se věnuji studii příleţitostí, ve které analyzuji vnitřní i vnější 

okolí a identifikuji silné a slabé stránky společnosti. Výsledkem studie příleţitostí jsou 

důvody pro realizaci projektu na změnu systému pro řízení zakázkové výroby. V této 
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části také srovnávám dvě moţnosti řešení daného problému a uvádím klady a zápory 

jednotlivých řešení. Také jsem zde uvedl základní informace o společnosti, pro kterou 

projekt zpracovávám. V poslední části práce navrhuji plán projektu pro zavedení 

nového systému pro řízení zakázkové výroby. V této části aplikuji celou řadu metod 

projektového řízení tak, aby plán projektu nestál v cestě úspěšné realizaci projektu. 

Během celé práce jsem čerpal ze znalostí, které jsem získal během studia na Fakultě 

podnikatelské. Klíčové pro mě byly předměty Projektový management, Risk 

management a Informační management a samozřejmě také zpracování bakalářské práce 

na téma projektového řízení. 

Věřím, ţe diplomová práce bude mít přínos nejen pro společnost MOTOR JIKOV 

Fostron a.s. a informace v ní obsaţené poslouţí k úspěšné realizaci projektu, ale i pro 

mě a moji budoucí profesi. 
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Cíle práce, metody a postupy zpracování 

Cíle práce 

Hlavním cílem, kterého má být dosaţeno v této diplomové práci, je navrhnout plán 

projektu pro řízení zakázkové výroby s vyuţitím vybraných metod, technik a nástrojů 

projektového řízení. Celý projekt jsem zasadil do reálného prostředí dané společnosti 

tak, aby celý plán byl vyuţitelný jako podklad pro plánování, realizaci i vyhodnocení 

podobných projektů, které se ve společnosti plánují realizovat.  

Jako dílčí cíle práce jsem si stanovil vypracování jednotlivých analýz daného projektu 

tak, abych dostatečně pokryl celý projekt. Pro vypracování jednotlivých analýz jsem 

pouţil různé metody projektového řízení. Mezi hlavní analýzy, kterým jsem se v práci 

věnoval, patří určitě časová a zdrojová analýza, na kterou přímo navazuje analýza 

nákladů. Mimo tyto analýzy jsem také zpracoval analýzy rizik, ve které jsem se zaměřil 

na identifikaci a ohodnocení rizik a návrhu opatření na tato rizika.  

Metody a postupy zpracování 

V kaţdé fázi diplomové práce se zpravidla vyuţívají určité metody práce. Některé 

metody jsou vyuţitelné ve fázi analytické, během které se získávají potřebná data a 

analyzují se, některé se vyuţívají ve fázi praktické, ve které hodnotí či shrnují. 

Metodou se rozumí promyšlený, objektivně správný způsob nebo soustava způsobů, 

které nám umoţňují objasnění vědeckých poznatků, umoţňujících poznat daný objekt. 

(1) 

Během zpracovávání své diplomové práce vyuţíval určité postupy a techniky pro sběr a 

práci s daty tak, abych mohl tato data poté vyhodnotit a srovnat s  teoretickými 

poznatky. Asi nejvíce jsem vyuţíval metodu strukturovaného rozhovoru. Během 

vypracovávání diplomové práce jsem vedl několik rozhovorů s architektem řešení ve 

společnosti implementátora, také jsem byl několikrát v kontaktu s vedoucím projektu a 

také s ředitelem IT oddělní ve společnosti MOTOR JIKOV Fostron a.s. Pro tuto metodu 

jsem vyuţíval různé komunikační kanály – od osobního setkání, přes telefon a IM, aţ 

po emailovou komunikaci. 

Další metodou, kterou jsem vyuţíval během práce, bylo přímé/nepřímé pozorování. 

Během své práce na částečný úvazek jsem se dostal do kontaktu s projekty, které měly 
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určité podobné rysy s projektem, kterému se věnuji v této práci. Během pozorování 

jsem tedy zjistil několik zajímavých poznatků, které jsem poté vyuţil. S pozorováním 

jsem také vyuţil metody indukce a dedukce pro vyhodnocování jednotlivých zjištěných 

informací. Jako poslední metodu, kterou jsem vyuţil pro zpracování této práce, byla 

analýza dokumentů, kdy jsem získal několik dokumentů o projektech a způsobu jejich 

plánování ve společnosti a snaţil se zjistit metody a pravidla, které vyuţívají projektový 

manaţeři v dané společnosti. 
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1 Teoretická východiska práce 

V této části diplomové práce vysvětluji teoretické pojmy z oblasti projektového řízení a 

také několik pojmů z části ERP systému, se kterými má návrh projektu přímou 

souvislost. V této části práce se tedy seznámíme s klíčovými prvky projektového řízení 

jako je projekt, projektové řízení, řízení rizik a dalšími, ale také se podrobněji 

seznámíme se systémem Microsoft Dynamics AX a jeho modulem pro řízení projektů. 

Také v této části zmiňuji aplikaci Microsoft Project, která se vyuţívá pro plánování a 

řízení projektů a se kterou pracuji v praktické části mé diplomové práce. 

 

1.1 Projekt 

Definice projektu se liší podle jednotlivých certifikací i autorů. Vybral jsem si definici 

od paní Svozilové, která vychází ze dvou definic, a sice z PMI a z definice profesora 

Kerznera. Dle paní Svozilové je projekt řízeným procesem, který má začátek, konec a 

přesná pravidla řízení a regulace. 

Projekt je určitý sled aktivit a úkolů, který má: 

 určený specifický cíl, který má být realizací projektu splněn, 

 určené datum začátku a konce realizace, 

 stanoven rámec pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho realizaci. (2 str. 22) 

 

Pro správné pochopení projektu povaţuji za klíčové zdůraznit charakteristické rysy 

projektu tak, jak je definuje M. D. Rosenau. 

Existují čtyři základní znaky projektů, které odlišují řízení projektu od dalších 

manaţerských činností: 

1.1.1 Cíl projektu – „trojimperativ“ 

Projekty mají definován trojrozměrný cíl, který je běţně označován jako 

„trojimperativ“. Takto definovaný cíl musí mít současně splněné podmínky poţadavků 

na věcné povedení, časový plán a rozpočtové náklady. Pro úspěšné řízení projektu je 

také nezbytně nutné, aby tyto tři základní podmínky byly měřitelné a dosaţitelné. (3 str. 

5) 
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Obrázek 1 – Trojimperativ projektu (Zdroj: (2 str. 23)) 

 

1.1.2 Jedinečnost 

Kaţdý projekt je jedinečný, protoţe se realizuje pouze jednou, je časově omezený a ve 

většině případů na něm pracuje jiná skupina lidí. I kdyţ jsou mnohé projekty velmi 

podobné, vţdy lze nalézt řadu drobných odlišností, které dělají z projektu jedinečný. (3 

str. 5) 

1.1.3 Zdroje 

Projekt je realizován pomocí zdrojů. Zdroje lze rozdělit na lidské a materiální. Ne vţdy 

má ovšem projektový manaţer (osoba odpovědná za projekt) kontrolu nad všemi zdroji 

– často se jedná o zdroje materiální, která spadají do kompetence například jiného 

oddělení atd. (3 str. 5) 

1.1.4 Organizace 

Projekt je realizován v rámci organizace a kaţdá organizace sleduje v určité chvíli celou 

řadu odlišných cílů a je nesmírně důleţité najít rovnováhu mezi daným projektem a 

dalšími cíli organizace. Řízení projektů je tedy z velké části i o zvládání mezilidských 

vztahů na pracovišti. (3 str. 5) 
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1.2 Projektové řízení 

Projektové řízení je relativně nový (50. léta 20. století) způsob, jak řídit dnešní 

společnosti. Projektové řízení vzniklo na základě snahy Ministerstva obrany USA 

navrhnout nástroje pro řízení sloţitých zbrojních systémů. Z tohoto odvětví se potom 

projektové řízení rozšířilo do všech oblastí průmyslu a nyní se s projektovým řízením 

v nějaké podobě setkáme v kaţdé moderní společnosti. To je dáno tím, ţe společnosti se 

snaţí o co největší efektivitu práce a bez kvalitního projektového řízení se potřebné 

efektivity dosahuje velmi obtíţně (4 str. 3). 

Projektové řízení je tedy způsob, jak řídit dílčí relativně krátkodobé aktivity, které mají 

určitý počet počátečních a koncových bodů, obvykle mají daný rozpočet a přesně 

stanovená kritéria a podmínky (4 str. 3). 

Lze říci, ţe projektové řízení se skládá ze dvou částí: technickou část a manaţerskou 

část. Technickou část tvoří zejména analytické nástroje, které projektovému manaţerovi 

umoţňují monitorovat, vyhodnocovat, sledovat a řídit daný projekt. Druhou část 

projektového řízení tvoří část manaţerská. Tato část je pro projektového manaţera 

nejvíce problematická a to hlavně z důvodu lidského faktoru – projektový manaţer musí 

řešit konflikty, budovat týmy, zajistit potřebné školení, musí umět motivovat a 

vyjednávat (4 str. 4). 

 

1.3 Fáze projektu – životní cyklus projektu 

Kaţdý projekt je unikátní a proto se obtíţně tvoří obecný model. V nejobecnějším pojetí 

lze projekt rozdělit na následující části: 

 předprojektovou fázi (přípravná), 

 projektovou fázi (realizační), 

 poprojektovou fázi (vyhodnocovací). 

Všechny tři fáze jsou stejně důleţité, i kdyţ v praxi bývají předprojektová a 

poprojektová fáze nejhůře řiditelnými, protoţe se jim nevěnuje příliš velká pozornost. 

Často se pozornost směřuje pouze na fázi projektovou (realizační), ve které se projekt 

jiţ realizuje. (5 str. 155) 

Obecný model pro popis jednotlivých fází projektu je samo o sobě problém, protoţe 

naráţí právě na definice projektu, které jsem uvedl v předcházející kapitole. Nicméně 
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z důvodu standardizace projektů v rámci organizace má přesto smysl určitý model 

vytvořit. Tento model se vyuţívá v rámci organizace, zlepšuje orientaci v projektech, 

komunikaci zaměstnanců, kteří se na projektech podílejí atd. Model projektu je často 

nazýván ţivotní cyklus projektu. (5 str. 156) 

Dle pana Doleţala a kolektivu (5) by takový model mohl vypadat následovně:  

1.3.1 Předprojektová fáze 

Předprojektová fáze má za cíl prozkoumat příleţitosti pro projekt a posoudit 

proveditelnost daného záměru. Do této fáze bývá zahrnuta i původní myšlenka o 

samotné realizaci projektu. 

V rámci této fáze se vytvářejí dva klíčové dokumenty: 

1.3.1.1 Studie příležitostí 

V této studii se snaţíme zodpovědět otázku, zda je na projekt správná doba a jestli má 

daný projekt vůbec smysl. Výsledkem této studie by mělo být doporučení, zda projekt 

realizovat či nikoli. V případě doporučení k realizaci projektu by studie měla obsahovat 

i první podrobnější charakteristiky projektu. 

Metody pro realizaci studie příležitostí: 

SWOT analýza, metoda logického rámce, SLEPTE analýza, Porterova analýza. 

Uvedeným metodám se budu blíţe věnovat v následující kapitole. 

1.3.1.2 Studie proveditelnosti 

Pokud je rozhodnuto o realizaci projektu, přistupuje se ke studii proveditelnosti, ve 

která zkoumá jednotlivé moţné cesty k realizaci projektu a dosaţení vytyčených cílů. 

V této studii také nalezneme finanční pohled na projekt a vyhodnocení efektivity 

vynaloţených prostředků. Studie proveditelnosti se doporučuje provádět u náročnějších 

projektů. 

Metody pro realizaci studie proveditelnosti:  

Vícefaktorová rozhodovací analýza, podrobná finanční analýza, analýza investic 

 

V případě jednodušších projektů je moţné vypracovat pouze jeden dokument, který 

kombinuje výše uvedené studie. Tento dokument se nazývá předprojektová 

úvaha(analýza) (5 str. 158). 
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1.3.2 Projektová fáze 

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

realizace. Na závěr této fáze dochází k předání výsledků a projekt se ukončuje. Tato 

fáze se dále dělí na další fáze. 

1.3.2.1 Zahájení 

V případě, ţe padlo rozhodnutí o realizaci projektu, je potřeba projekt zahájit. 

Navázáním na poznatky z předchozí fáze je třeba upřesnit zadání projektu, jeho účel, 

projektový tým atd. Vhodná metoda pro tuto fázi je například metoda identifikační 

listiny projektu. 

1.3.2.2 Plánování 

Sestavený projektový tým nyní sestaví plán projektu, který je po schválení nazýván jako 

výchozí plán projektu. 

1.3.2.3 Realizace 

Je potřeba všem zainteresovaným stranám sdělit, ţe začíná fyzická realizace projektu. 

Kvůli tomuto sdělení se často svolává tzv. kick-off meeting, na kterém se setkají 

všechny zainteresované strany a na kterém je zrekapitulován harmonogram projektu a 

jsou zde seznámeni zástupci všech zainteresovaných stran. 

1.3.2.4 Ukončení projektu 

V této fázi dochází k ukončení projektu. To se provádí předáním všechny výstupů 

projektu, podepsáním akceptačních protokolů, fakturaci atp.  

1.3.3 Poprojektová fáze 

Kaţdý projekt přináší celou řadu nových znalostí a vědomostí se kterými můţe 

organizace dále pracovat. Pro jejich uspořádání a zaznamenání je nutné celý projekt 

analyzovat a vyhodnotit. Často se jedná o zkušenosti, které jsou pro organizaci velmi 

cenné a se kterými se dále pracuje (efektivita plánu, spolupráce s dodavateli, reakce na 

rizika) 
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1.4 Metody projektového managementu 

V této kapitole se věnuji popisu vybraných metod a postupů projektového řízení, které 

vyuţívám v praktické části mé diplomové práce. 

1.4.1 Strategické analýzy 

Protoţe mým analyzovaným projektem je projekt méně rozsáhlý, rozhodl jsem se 

sestavit tzv. předprojektovou analýzu, která v sobě bude kombinovat studii příleţitostí i 

studii proveditelnosti. Pro tuto analýzu jsem vybral následující metody, které blíţe 

popíši: 

1.4.1.1 Porterova analýza 

Porterův model nám určuje konkurenční tlaky a rivalitu na trhu. Rivalita a tlaky trhu 

závisí na působení a vzájemné interakci základních sil. Porterův model tvoří pět 

základních sil: smluvní síla odběratelů, smluvní síla dodavatelů, hrozba substitutů, 

riziko vstupu potenciálních konkurentů a rivalita mezi stávajícími konkurenty. 

Tento model navrhl a popsal Michael E. Porter a jeho model je jedním 

z nejpouţívanějších nástrojů pro stanovování obchodní strategie, s ohledem na okolní 

prostředí společnosti. (6) 

1.4.1.2 Analýza „7S“ 

Model 7S se skládá ze 7 částí: Struktura, Strategie, Systémy, Spolupracovníci, 

Schopnosti, Styl a Sdílené hodnoty. Tato analýza se tedy zaměřuje na vnitřní prostředí 

společnosti. Díky této analýze je moţné zjistit slabá místa a vyhnout se případným 

hrozbám. (7) 

1.4.1.3 SLEPT analýza 

Tato analýza zkoumá obecné okolí společnosti. Skládá se z pěti hledisek: sociální, 

právní a legislativní, ekonomické, politické a technologické. SLEPT analýza nám 

poskytuje komplexní pohled na prostředí státu, regionu či města. V rámci analýzy se 

nehodnotí pouze současná situace, ale je zde i zmíněn moţný vývoj v budoucnu. (8) 
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1.4.1.4 SWOT analýza 

SWOT analýza je jednou z nejpopulárnějších strategických analýz. Princip SWOT 

analýzy spočívá v  identifikaci silných stránek (Strenghts), slabých stránek 

(Weaknesses), příleţitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats) vůči určené oblasti. Poté 

se sestavuje tabulka, kam se tyto zjištěné údaje zapíší.  

 

Obrázek 2 - SWOT analýza (Zdroj: (5 str. 61)) 

SWOT analýzu je dobré nepodcenit, protoţe nám můţe poskytnout odpovědi na klíčové 

otázky. Velmi důleţité je si správně stanovit předmět SWOT analýzy. Cílem analýzy je 

sestavení seznamů pro jednotlivé oblasti SWOT analýzy. 

Některé zásady pro správné sestavení SWOT analýzy: 

 SWOT analýza by se měla provádět vţdy ve skupině (projektovém týmu). To je 

důleţité proto, aby SWOT analýza byla sestavena z různých hledisek. Pokud 

SWOT analýzu vypracuje jedinec, je nutné na tuto skutečnost upozornit, protoţe 

se jedná o jeho individuální hodnocení. 

 SWOT analýza by se měla tvořit průběţně a ne hned na první schůzce 

projektového týmu. 

 Je dobré pečlivě definovat co je předmětem SWOT analýza a pro jaký časový 

rozsah se SWOT analýza vypracovává (důleţité hlavně pro hrozby a příleţitosti) 

 Na závěr je dobré uvést, k jakému datu se SWOT analýza vypracovává a jaká 

bude její doba platnosti. (5 str. 105) 
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SWOT analýza se nejčastěji pouţívá v předprojektové fázi ve studii příleţitostí (kterou 

jsem zmínil v předchozí kapitole). SWOT analýza se ovšem můţe provést kdykoli 

během trvání projektu, pokud pro ni nastane potřeba. (5 str. 106) 

1.4.2 Plánování projektu 

V následující části uvádím seznam metod a praktik projektového řízení, které poté 

vyuţívám v praktické části práce. 

1.4.2.1 Identifikační listina projektu 

Zahájení projektu je obvykle provázeno vytvořením a schválením zakládací listiny 

projektu neboli identifikační listiny projektu (ILP, project charter). Identifikační listina 

projektu obsahuje cíle projektu a vymezuje základní rozmezí projektu – časové, 

finanční, poţadované výsledky a výstupy. Identifikační listina také často obsahuje 

částečný nebo kompletní seznam členů projektového týmu. (18) 

 Identifikační listina projektu je prvním dokumentem projektu, se kterým projektový 

manaţer pracuje a předpokládá se další rozpracování a upřesnění informací obsaţených 

v tomto dokumentu.  

Identifikační listina mívá podobu klasického dokumentu nebo tabulky. Příklad 

tabulkového zobrazení je vidět na následujícím obrázku: 
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Obrázek 3 - Identifikační listina projektu (zdroj: (5)) 

 

1.4.2.2 Hierarchická struktura činností (WBS) 

„Hierarchická struktura činností je srdcem… kostrou, na které je projekt budován…“ 

- S. E. Stephanou a M. M. Obradovich 

Hierarchická struktura činností je jednou z nejpouţívanějších a nejzákladnějších metod 

projektového management. Účelem této metody je zajistit, aby všechny poţadované 

činnosti, které se v projektu nacházejí, byly logicky identifikovány a propojeny. (3 str. 

71) 

Tato metoda existuje v mnoha podobách a formátech a slouţí i mnoha účelům 

projektového řízení. Pokud se provede správně je to dobrý základ pro projektové 

plánování, stanovení termínů, rozpočtu i pro controlling. (4 str. 59) 

Jedná se o strukturovaný způsob rozloţení daného projektu na dílčí komponenty. Tato 

metoda kompletně popisuje rozsah daného projektu – pokud něco není uvedeno 

v hierarchické struktuře činností, není to v projektu. 
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Tvoření WBS 

Hierarchická struktura činností je určitý postupový diagram, ve kterém začínáme 

s daným projektem a postupně jej rozkládáme do menších částí do té doby, neţ je 

dosaţeno poţadované úrovně detailu. (4 str. 62) 

Formát WBS 

Metoda WBS se vypracovává v celé řadě různých podob. Nejběţnější dvě jsou grafická 

forma a stromečková forma. Stromečkovou formu vyuţívá většina softwarových 

nástrojů pro projektové řízení a to hlavně pro svoji přehlednost a univerzálnost. Touto 

formou lze přehledně zpracovat i rozsáhlé projekty. Grafická forma je názornější a také 

je v ní rychlejší orientace, ale není vhodná pro zpracování velkých projektů. Pro svoji 

práci jsem si zvolil stromečkovou formu, i kdyţ rozsahem by se projekt dal zpracovat i 

v grafické podobě. 

Plánovací formát WBS: (Stromečková forma) 

1.0 Název projektu 

1.1 Subsystém 1 hlavního projektu 

1.1.1 Úkol 1 

1.1.1.1 Dílčí úkol 1 

1.1.1.1.1 Pracovní balík 1 

1.1.2 Úkol 2 

1.1.2.1 Dílčí úkol 1 

1.1.2.2 Dílčí úkol 2 

1.1.2.2.1 Pracovní balík 1 

1.1.2.2.2 Pracovní balík 2 

1.2 Subsystém 2 hlavního projektu 

1.2.1 Úkol 1 

1.2.1.1 Dílčí úkol 1 

1.2.1.1.1 Pracovní balík 1 

1.2.1.1.1.1 Komponenty 

1.3 Subsystém 3 hlavního projektu 

Zdroj:(4 str. 60) 
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1.4.2.3 Metoda logického rámce 

Logický rámec (LR, logframe) slouţí ke stanovování a definici cílů a jako podpora 

k jejich dosahování. Logický rámec se pouţívá jako samostatný dokument či přímo jako 

součást celé metodiky návrhu a řízení projektu, známé jako „Logical Framework 

Approach (LFA)“. V práci pouţívám logický rámec jako dokument, který mi poskytuje 

cenná data při plánování projektu. Tento dokument logického rámce se také označuje 

„logická rámcová matice“. Dokument se zpracovává do přehledné tabulky podle 

následujícího vzoru: (5) 

Tabulka 1 - Logický rámec (zdroj:(5)) 

Záměr Objektivně uvěřitelné 

ukazatele 

Zdroje informací k 

ověření 

Nevyplňuje se  

Cíl Objektivně uvěřitelné 

ukazatele 

Zdroje informací k 

ověření 

Předpoklady, za 

jakých Cíl skutečně 

přispěje a bude 

v souladu se 

Záměrem 

Výstupy Objektivně uvěřitelné 

ukazatele 

Zdroje informací k 

ověření 

Předpoklady, za 

jakých Výstupy 

skutečně povedou k 

Cíly 

Klíčové činnosti Zdroje Časový rámec aktivit Předpoklady, za 

jakých Klíčové 

činnosti skutečně 

povedenou k 

Výstupům 

Zde některé společnosti uvádí, co NEBUDE v projektu řešeno Případné předběţné 

podmínky 

 

Hlavním přínosem logického rámce je zaznamenání různých pohledů všech 

zainteresovaných stran a určení cílů a prostředků k jejich dosaţení. Také jsou zde 

přehledně uvedeny činnosti a přibliţný časový harmonogram.  

 

1.4.3 Řízení rizik 

V projektovém řízení existují dva různé pohledy na riziko - jednak jako negativní 

událost (ohroţení), ale i událost pozitivní (příleţitost). V projektovém řízení se většinou 
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setkáme s rizikem, které je chápáno jako negativní událost, která nám ohroţuje projekt. 

(5 str. 77). 

Analýza rizik v projektu vţdy probíhá následujícím způsobem: 

1. Identifikace rizik projektu 

V této části se snaţíme zjistit, jaká rizika nám v projektu hrozí. Není moţné 

sestavit kompletní seznam všech nebezpečí, která projekt ohroţují, ale snaţíme 

se sestavit seznam těch největších. V této části se často vychází ze zkušeností 

členů projektového týmu a ze zkušeností z jiţ realizovaných projektů. (5 str. 77). 

2. Posouzení rizik projektu 

V této části se snaţíme odhadnout, s jakou pravděpodobností nám nastanou 

rizika, která jsme identifikovali v předcházející části. Dále se zde pokoušíme 

odhadnout i případné dopady na projekt (finanční škody, časové prodlevy) (5 str. 

77). 

3. Odezva na zjištěná rizika projektu 

V poslední části analýzy rizik jiţ navrhujeme reakci a řešení případného rizika. 

Cílem této fáze je sníţit celkovou hodnotu všech rizik na takovou úroveň, která 

je jiţ pro realizaci projektu akceptovatelná. (5 str. 77). 

 

Metoda RIPRAN 

„Metoda RIPRAN (RIskPRojectANalysis) je určena zejména pro analýzu projektových 

rizik. Autorem metody je B.Lacko. Metoda vznikla původně pro analýzu rizik 

automatizačních projektů v rámci výzkumného záměru na VUT v Brně. Praxe ukázala, 

že po určitých úpravách je metodu možno aplikovat pro analýzu rizik širokého spektra 

různých projektů a v určitých případech i pro analýzu jiných druhů rizik než jsou 

projektová rizika. RIPRAN™ je ochranná známka, registrovaná autorem v Úřadu 

průmyslového vlastnictví Praha pod reg. 283536.“ 

B. Lacko 

Metoda RIPRAN je pro analýzu rizik vhodná, pokud máme k projektu dostatek 

informací. Klíčové pro tuto metodu jsou zkušenosti a znalosti projektového manaţera a 

projektového týmu (5 str. 80). 
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Metoda RIPRAN se skládá ze 4 základních kroků: 

1. identifikace nebezpečí 

2. kvantifikace rizik 

3. reakce na rizika 

4. celkové posouzení rizik 

1. Identifikace nebezpečí 

V této části se projektový manaţer (nebo projektový tým) snaţí odhalit a identifikovat 

rizika, která mohou na projektu nastat. Zjištěná rizika se zapisují do přehledné tabulky, 

se kterou se dále pracuje (5 str. 80). 

Tabulka 2 - Identifikace nebezpečí metodou RIPRAN (zdroj:(5)) 

Číslo rizika Hrozba Scénář Poznámka 

1. Chřipková epidemie Onemocnění 30% 

zaměstnanců 

Předpokládáme stejné 

počasí jako 

v minulém roce. 

2. … … … 

 

2. Kvantifikace rizik 

V tomto kroku se provádí tzv. kvantifikace rizika. Tabulka z předchozího kroku se 

rozšíří o pravděpodobnost výskytu scénáře, hodnotu dopadu scénáře na projekt a 

výslednou hodnotu rizika, která se určí dle kombinační tabulky, která je sestavena pro 

tento účel.(5) 

Tabulka 3 - RIPRAN - kvantifikace rizik (zdroj: (5)) 

Číslo 

rizika 

Hrozba Scénář Pravděpo

dobnost 

Dopad na projekt Hodnota rizika 

1. Chřipková 

epidemie 

Onemocnění 

30% 

zaměstnanců 

50% Výpadek pracovní 

kapacity a 

zpoţdění zakázky 

o 3 měsíce – 

penále 600 tis. Kč 

300 tis. Kč 

2. … …   … 
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Metoda RIPRAN umoţňuje pro určení pravděpodobnosti vyuţít i tzv. verbální 

kvalifikaci. Právě verbální kvalifikaci jsem vyuţil při analýze rizik v této diplomové 

práci. V práci také pracuji s upravenými tabulkami pro analýzu rizik, neţ které jsou 

uvedeny v popisu metody RIPRAN. 

 

3. Reakce na rizika 

V této části metody RIPRAN se tabulka rizik rozšíří o opatření, která mají sníţit 

hodnotu rizika na přijatelnou úroveň (5 str. 81). 

 

4. Celkové posouzení rizik 

V posledním kroku se posoudí celková rizikovost projektu, a zda je moţno přistoupit 

k samotné realizaci projektu. Pokud je rizikovost projektu vyhodnocena jako příliš 

vysoká, musí se přistoupit k opatření, které celkovou hodnotu rizikovosti projektu sníţí 

na přijatelnou úroveň (5 str. 81). 

 

1.4.4 Matice odpovědnosti 

Matice odpovědností představuje jasné a konkrétní vymezení odpovědnosti 

osob projektovém týmu za konkrétní projektové činnosti a výsledky. Matice 

odpovědností je velmi úzce provázána s metodou WBS (viz. výše) a většinou se matice 

během plánu projektu dále upřesňuje tak, aby byla co nejpřesnější a všichni 

v projektovém týmu věděli, kdo za které úkoly odpovídá. Matice odpovědnosti lze 

sestavit několika způsoby, a ve své práci jsem se rozhodl pro dva způsoby, protoţe toto 

téma zajímalo projektového manaţera. Jako první způsob jsem zvolil jednoduchou 

metodu, ve které jsem vyšel z metody WBS a ke kaţdé činnosti jsem přiřadil 

odpovědnou osobu. Druhý způsob zpracování matice odpovědností jetzv. RACI matice, 

která patří ke komplexnějším a je také velmi pouţívaným. (5 str. 126) 

RACI matice je sloţena z následujících stavů, které se přiřazují jednotlivým činnostem 

ve WBS: 

 R – responsible – někdo, kdo je odpovědný za celé, nebo dílčí plnění výsledku 

 A – accountable – osoba, která zaručuje správnou a efektivní tvorbu příslušného 

výsledku. Lze ji označit jako „vlastníka“ výsledku 



25 

 

 C – consulted – osoba, která by se měla k danému výsledku vyjádřit (expert na 

danou problematiku) 

 I – informed – kdo všechno by měl dostávat informace o plnění daného výsledku 

RACI matice je často zpracována ve formě tabulky, aby byla zajištěna přehlednost. 

Taková tabulka můţe vypadat například takto: 

Tabulka 4 - RACI matice (zdroj: (5)) 

Prvek WBS Manaţer Člen týmu 1 Člen týmu 2 Člen týmu 3 Expert 

A      

B A R I - C 

C      

 

 

1.4.5 Časová analýza 

Během zpracování časové analýzy jsem vyuţíval hlavně metodu CPM 

(CriticalPathMethod), která je jednou z nejstarších a nejpouţívanějších metod síťové 

analýzy. Metoda CPM se pouţívá k časové analýze projektu, který má deterministické 

ohodnocení činností i deterministickou strukturu. Vyuţití této metody je tedy zejména u 

projektů, u kterých lze odhadnout dobu trvání jednotlivých činností. Kritickou cestu 

jsem vyuţil v síťovém i Ganttovu diagramu, které jsem si vytvořil v aplikaci Microsoft 

Project.(9) 

Kritická cesta je nejdelší moţná cesta z počátečního bodu do koncového bodu grafu a 

kaţdý projekt má minimálně jednu kritickou cestu. Kritická cesta je tvořena činnostmi, 

na které by se měl projektový manaţer nejvíce zaměřit, protoţe jakákoli změna těchto 

činností se projeví na termínu dokončení celého projektu.(9) 

Pro činnosti na kritické cestě platí, ţe jejich celková časovárezerva(a tedy i volná časová 

rezerva) je rovna nule. Kritická cesta se promítá do časového plánování a řízení 

projektu prakticky ve všech fázíchţivotního cyklu projektu. (9) 

Zákony kritické cesty: 

 Zpoţdění úkolu na kritické cestě se stoprocentně promítne do zpoţdění projektu 

jakocelku. 
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 Zrychlení prací na úkolu leţícím na kritické cestě zkracuje trvání projektu jako 

celku. 

 Díky prvním dvěma aspektům lze rozlišit prioritu úkolů (priorita kritického 

úkolu jevyšší neţ priorita nekritického úkolu).(9) 

 

 

Ganttův diagram (Gantt Chart) 

Ganttův diagram slouţí ke grafickému znázornění naplánovaných činností v čase. Pro 

svoji názornost a jednoduchost pouţití se jedná o jeden z nejpouţívanějších nástrojů pro 

grafické zobrazení projektu. Ganttův diagram je tvořen řádky, ve kterých jsou uvedeny 

jednotlivé činnosti v pořadí, ve kterém byly naplánovány a v jakém na sebe navazují. 

Délka jednotlivých činností je vztaţena ke sloupcům Ganttova diagramu, ve kterých je 

uvedeno časové období, ve kterém se projekt plánuje. Toto časové období se zobrazuje 

podle délky trvání a charakteristikyprojektu – roky, měsíce, týdny, dny. (10). 

 

Řádky Ganttova diagramu: činnosti, kroky, projekty, subprojekty 

Sloupce Ganttova diagramu: roky, měsíce, týdny, dny 

 

 

Obrázek 4- příklad Ganttova diagramu (zdroj: (11)) 

 

S Ganttovým diagramem pracuji velmi často a je to jeden ze základních grafů pro 

projektové řízení, se kterými se v aplikaci Microsoft Project setkáme. 
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1.5 Softwarová podpora pro projektový management 

Pro projektové řízení se vyuţívá hlavně matematické a statistické nástroje. Pouţití 

těchto nástrojů je v případě rozsáhlých projektů velmi časově náročné na vypracování. 

To bylo hlavním důvodem ke vzniku aplikací pro projektové řízení, které mají za úkol 

zjednodušit a zefektivnit práci projektového manaţera a dát mu do rukou nástroje pro co 

nejlepší řízení projektů. (2 str. 50) 

Na trhu nalezneme celou řadu aplikací, které se liší svojí komplexností a určením. 

Setkáme se s programy jednoduchými, které slouţí pro malé projekty, ale i s velkými 

programovými balíky, které nabízejí komplexní nástroje pro projektové řízení. Většina 

programů poskytuje projektovému manaţerovi podporu v následujících oblastech: (2 

str. 50) 

 Plánování, monitorování a koordinace jednotlivých částí projektu. (2 str. 51). 

 Grafické zobrazení, přehledné dokumentace podkladů 

 Práce s personálním pokrytím jednotlivých činností a optimální rozvrţení 

specialistů (2 str. 51). 

 Poskytnutí nejrůznějších analýz, optimalizace nákladů a času (2 str. 51). 

 Analytické sestavy projektu 

 Koordinace více projektů a projektových manaţerů (2 str. 51). 

Microsoft Project 

Ve své práci pracuji s  jedním z nejpouţívanějších, nejdostupnějších a nejlepších 

programů pro projektového manaţera – s produktem společnosti Microsoft s Microsoft 

Project. I tento program prošel (jako všechny produkty řady Office) postupným 

vývojem a v současné době je na trhu jiţ verze 2013. Projekt jsem zpracoval v aplikaci 

Microsoft Project 2010. 

Svým rozsahem bych Microsoft Project zařadil do kategorie plně vybavené programové 

balíky. 
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1.6 ERP Systémy 

Josef Basl při definici ERP systémů vychází z několika zahraničních pramenů, ze 

kterých vyplývá, ţe ERP jsou aplikace, které představují softwarová řešení uţívaná 

k řízení podnikových dat a pomáhají plánovat celý logistický řetězec od nákupu přes 

sklady aţ po výdej materiálu, plánování vlastní výroby, řízení obchodních zakázek a 

nad tím vším řízení finančního a nákladového účetnictví a řízení lidských zdrojů. ERP 

systémy ovlivňují všechny podnikové procesy, které podporují a v mnoha případech 

tyto procesy automatizují. (12) 

Lze říci, ţe ERP systém je hotový software, který podniku umoţňuje automatizovat a 

integrovat jeho hlavní podnikové procesy, sdílet společná podniková data a umoţňuje 

jejich dostupnost a analýzu v reálném čase. (12) 

ERP systémů je na trhu celá řada a jsou rozděleny dle jejich komplexnosti a vhodnosti 

vyuţití v jednotlivých odvětvích. Projekt, který zpracovávám má vazby na ERP systém 

od společnosti Microsoft, a sice v Microsoft Dynamics AX 2009. 

1.6.1 Modul Projekty v Dynamics AX 2009 

Téma mé diplomové práce se přímo váţe k modulu Projekty ERP systému Microsoft 

Dynamics AX 2009. Modul Projekty umoţňuje evidenci spotřebovaného času a 

materiálu a zajištění následných akcí u projektů, které jsou určeny časem a materiálem, 

ale i u projektů interních. Čas a materiál lze rozepsat do poloţek určených pro fakturaci, 

a to při zachování prodejních cen, nákladů na poloţky a odpracované hodiny. V modulu 

Projekty lze také porovnávat skutečné CashFlow s rozpočtovým u jednotlivých 

projektů. (13) 

Modul Projekty se skládá z následujících částí: 

 Registrace a zadávání dat – vytvoření hierarchie projektu, rozpis nákladů na 

projekt, hodin zaměstnanců, pouţitého materiálu a dalších poplatků 

 Fakturace – fakturace jednotlivých projektů (nebo skupin projektů) při 

zachování rozpisu nákladů 

 Řízení projektů – Rozpis času a materiálu pouţitého v projektech, plánování 

prací a přidělování zdrojů 

 Účtování – modul Projekt je úzce integrován s modulem Hlavní kniha – 

zaznamenává se tedy kaţdá transakce do Hlavní knihy. 
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 Dotazy a sestavy – generátor sestav umoţňuje vytvářet, načítat a ukládat 

sestavy, které pracují s daty projektu 

 Dodavatelský řetězec projektu – propojení projektu s modulem Výroba – 

rozpoznání skutečných nákladů s cílem vyvarovat se moţnému překročení 

nákladů (13) 

 

 

  



30 

 

2 Analýza současného stavu 

V této části práce se věnuji zejména vypracování studie příleţitostí, která se skládá 

z analýzy 7S, Porterova modelu a SLEPT analýzy. Dále se zde věnuji SWOT analýze a 

výběru vhodného řešení ke zlepšení stávající situace. 

2.1 Základní informace o společnosti 

Téma mojí diplomové práce jsem zpracovával pro společnosti MOTOR JIKOV Fostron 

a.s. se sídlem v Českých Budějovicích. Společnost se zabývá řešením specifických 

poţadavků zákazníků z automobilového průmyslu, ale i z dalších průmyslových 

sektorů. Společnost se specializuje na vývoj, konstrukci a výrobu forem, nářadí, 

nástrojů, jednoúčelových strojů a robotizovaných výrobních linek. (14) 

 

Obrázek 5 - logo společnosti (zdroj: (14)) 

 

Společnost MOTOR JIKOV Fostron a.s. se dále dělí na dvě divize: 

 Divize Formy 

 Divize Jednoúčelové stroje 

Téma mé práce je primárně zaměřeno pro divizi Jednoúčelových strojů, nicméně se 

předpokládá s vyuţitím získaných poznatků i v dalších divizích MOTOR JIKOV Group 

a.s. 

Divize Jednoúčelových strojů se specializuje na vývoj, konstrukci a výrobu 

jednoúčelových strojů a robotizovaných výrobních linek. Kaţdý stroj je unikátně 

vyroben na míru dle potřeb zákazníka a za pomoci moderních technologií. (14) 

Certifikace 

MOTOR JIKOV Fostron a.s. je certifikován dle EN ISO 9001:2008 pro rozsah 

platnosti: výroba a prodej forem a ostřihovacích nástrojů, vývoj, výroba a prodej 

jednoúčelových strojů. (14) 
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2.2 Organizační struktura společnosti 

V čele společnosti je ředitel divize, jehoţ role je ve společnosti nepostradatelná a 

klíčová. Přímo pod sebou má obchodní oddělení a spadá pod něj i IT oddělení, které je 

ovšem sdíleno s dalšími divizemi holdingu. Velmi silnou pozici mají také vedoucí 

projektu, kteří stojí za plánováním a realizací zakázek a kteří vytvářejí týmy ze 

zaměstnanců jednotlivých středisek. 

Společnost má maticovou organizační strukturu, kterou můţeme vidět na následujícím 

obrázku: 

 

Obrázek 6 - Organizační struktura společnosti (zdroj: vlastní zpracování) 
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2.3 Studie příležitostí 

Během studie příleţitosti se nejdříve zaměřím na vnější okolí společnosti, které je pro 

můj projekt nejméně významné, nicméně díky jeho analýze se budu moci na projekt 

podívat ze širšího pohledu. Dále se zaměřím na analýzu oborového prostředí a vnitřního 

prostředí společnosti, které jsou jiţ pro moji práci relevantnější a zjištěné informace 

budu dále zpracovávat v analýze silných a slabých stránek, příleţitostí a hrozeb 

společnosti. 

2.3.1 SLEPT analýza 

Sociografické faktory 

Demografické statistiky 

Na obrázku číslo 7 vidíme rozloţení obyvatel v Jihočeském kraji. Rozloţení je dle let a 

rozděleno na muţe a ţeny. 

 

Obrázek 7 - Věkové sloţení obyvatelstva Jihočeského kraje (zdroj : (15) 

Nezaměstnanost 

Dle Ministerstva práce a sociálních věcí byla celková nezaměstnanost v ČR 8,6% 

(měřeno k 12/2011 zdroj: (16)). Pokud se podíváme na okres České Budějovice, kde 

působí společnost MOTOR JIKOV Group a.s., tak zde je udávaná nezaměstnanost 5,8% 

(údaj k 12/2011 zdroj: (16)). To značí, ţe celková nezaměstnanost v okolí Českých 

Budějovic bude spíše pod celorepublikovým průměrem a nebude se tedy jednat o oblast 

zatíţenou vysokou nezaměstnaností. 
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Obrázek 8 - Obecná míra nezaměstnanosti v Jihočeském kraji a ČR (zdroj: (15)) 

Dostupnost vzdělávacích zařízení 

V Českých Budějovicích se nacházejí 2 veřejné vysoké školy – Vysoká škola technická 

a ekonomická v Českých Budějovicích a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 

U obou škol se setkáme s fakultami zaměřené na ekonomii či management a v případě 

Vysoké školy technické a ekonomické také s oborem strojírenství. Absolventi těchto 

vysokých škol mohou získat uplatnění i na odbornějších pozicích. V posledních letech 

zaţívá vysoké školství v Jihočeském kraji velký rozmach – počty studentů VŠ se 

v tomto kraji pravidelně zvyšují. 

Technologické faktory 

Technologický vývoj má stěţejní roli v působení výrobních společností. Aplikace 

nových, moderních a celkově pokrokovějších technologií je často alespoň dočasná 

konkurenční výhoda pro danou společnost. Nové technologie také bývají méně 

energeticky či personálně náročné a proto jdou ruku v ruce i se sníţením provozních 

nákladů společnosti, coţ je v době ekonomického útlumu pro společnosti zajímavá a 

důleţitá informace. Také je potřeba zmínit technologický pokrok ve smyslu ochrany 

ţivotního prostředí, kdy nové technologie sniţují produkované emise a přispívají tak 

k ochraně ţivotního prostředí. Po vstupu ČR do EU je v tomto směru znatelný tlak na 

zavádění ekologicky přívětivějších technologií napříč průmyslovými obory. 

Společnost MOTOR JIKOV Group se snaţí být na technologické špičce v oboru – 

investice do nových technologií je jednou z hlavních investičních činností společnosti a 

proto je technologické zázemí společnosti na velmi dobré úrovni.  

V technologických faktorech také nesmíme opomenout vývoj aplikací, se kterými 

společnosti pracují. Často se jedná o sloţité systémy a programy, bez kterých by 

společnosti nemohli existovat. Kaţdá větší společnost proto na vývoj softwaru 
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pravidelně vymezuje část zdrojů tak, aby i v této oblasti byl zajištěn průběţný vývoj pro 

stále se měnící se potřeby společnosti.  

Veškeré procesy ve společnosti MOTOR JIKOV Group jsou sdruţeny v ERP systému 

Microsoft Dynamics AX 2009, který jiţ obsahuje celou řadu individuálních úprav tak, 

aby co nejlépe vyhovoval potřebám společnosti. Také se ve společnosti pracuje s řadou 

specializovaných softwarových nástrojů. 

Ekonomické faktory 

Jihočeský kraj má 8. nejvyšší medián mezd v krajích ČR v roce 2011 u muţů a 10. 

nejvyšší u ţen. Celkově je Jihočeský kraj pod průměrným mzdovým mediánem. 

 

Obrázek 9 - Medián mezd v krajích ČR v roce 2011 (zdroj: (15)) 

 

Hrubý domácí produkt 

Hrubý domácí produkt (HDP) je celková peněţní hodnota statků a sluţeb vytvořená za 

dané období a na určitém území. HDP je jedním z klíčových makroekonomických 

ukazatelů celkového stavu ekonomiky. Nejčastěji se zobrazuje jako % změna oproti 

roku předcházejícímu. 
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Obrázek 10 - Vývoj HDP v ČR 

Na grafu vidíme, ţe od roku 2006 dochází k poklesu HDP v ČR a to hlavně vlivem 

celosvětové recese, která trvá prakticky dodnes. V následujících letech se 

nepředpokládá skokové zlepšení ukazatele HDP.  

Inflace 

Inflace je definována jako nárůst všeobecné cenové hladiny zboţí a sluţeb v ekonomice 

v určitém časovém období. Opačně lze říci, ţe se jedná o sníţení kupní síly peněz. Míru 

inflace vypočítává Český statistický úřad. Inflaci přímo ovlivňuje Česká národní banka, 

která má za cíl 2% míru inflace. 

 

Obrázek 11 - Vývoj inflace v ČR (zdroj: (17)) 
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Jak lze pozorovat v grafu, inflace průměrně dosahuje přibliţně 2-3%. Největší inflace 

byla v roce 2008. V současné době se ČR potýká dokonce s deflací a ČNB musela 

zasáhnout, aby se alespoň přiblíţila k vytyčenému 2% cíli. 

Politické a legislativní faktory 

Lze říci, ţe politická situace je v České republice stabilní. V současné době ovšem 

pozorujeme měnící se volební preference a hlavně úbytek voličů u tradičních 

politických stran. Nicméně podpora podnikání je důleţitým prvkem napříč politickým 

spektrem a kaţdá strana se snaţí více či méně podnikatelům pomoci (například trend 

sniţování byrokracie). Nicméně lze také vypozorovat, ţe se některé vlády snaţí získat 

co nejvíce prostředků od společností různými poplatky či dalšími daněmi. Daňové 

zatíţení je v České republice na velmi vysoké úrovni. Velmi důleţité pro podnikání 

v České republice je členství České republiky v Evropské unii a změny legislativního 

systému dle směrnic Evropské unie. Členství v Evropské unii obecně pomáhá 

podnikům, které expandují, či se chystají expandovat (coţ je moţný případ společnosti 

MOTOR JIKOV Fostron a.s.) na zahraniční trhy. Česká republika se také zavázala 

k přijetí společné měny Euro, nicméně zatím nesplnila nutné podmínky pro přijetí a 

současná situace je taková, ţe se euro nebude v nejbliţších pěti letech zavádět. 

Daňová zátěţ je v České republice poměrně velká. Akciové společnosti musejí odvádět 

celou řadu daní a v poslední době se jim daně stále zvyšují, coţ jim ubírá volné finanční 

prostředky na případné investice. Největší zátěţ tvoří odvody na zaměstnance (sociální 

a zdravotní) a potom samozřejmě DPH. Ostatní daně jsou například daň z příjmu, 

silniční sráţková, daň ze závislé činnosti, daně z nemovitosti atd. 

Ekologické faktory 

Společnost MOTOR JIKOV Group a.s. musí splňovat všechny platné normy na čistotu 

ovzduší. Samozřejmě je to velmi pečlivě hlídáno a monitorováno a společnost 

investovala velké finanční prostředky do nových filtrů a čističek vzduchu tak, aby 

eliminovala neblahý vliv na ţivotní prostředí. Kromě platných ekologických vyhlášek je 

zde také nutno uvést odvod povinného příspěvku na obnovitelné zdroje, který 

společnosti zdraţuje elektrickou energii. 
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2.3.2 Porterův model konkurenčního prostředí 

Pomocí Porterova modelu konkurenčního prostředí mohu určit vyjednávací sílu 

zákazníků, dodavatelů a odběratelů 

Vyjednávací síla zákazníků 

Zákazníky společnosti MOTOR JIKOV Fostron a.s. jsou středně velké aţ velké 

podniky. Největší část zákazníků tvoří společnosti, které poptávají automatizované 

montáţní linky a specializované jednoúčelové stroje. V případě společnosti MOTOR 

JIKOV Fostron a.s. se bavíme o tzv. zakázkové výrobě. Tato výroba je vysoce 

individuální a musí tedy splňovat konkrétní poţadavky zákazníka. Vzhledem k povaze 

výroby na trhu neexistuje substitut výsledného produktu a jediná moţnost zákazníka je 

zadat celou výrobu jiné společnosti. Důleţitým odvětvím pro odbyt je ovšem 

automobilový průmysl a jeho přidruţená odvětví (vysoká automatizace). Proto 

hodnotím vyjednávací sílu zákazníků jako středně velkou. 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Společnost spolupracuje s celou řadou dodavatelů od menších společností aţ po ty 

velké. Značnou část potřebných komponentů si také společnost MOTOR JIKOV 

Fostron a.s. nakupuje přímo od některé dceřiné společnosti ve společném holdingu. 

Celá skupina MOTOR JIKOV Group se řadí mezi velké společnosti a je pro mnoho 

dodavatelů důleţitým odběratelem. Pro společnost MOTOR JIKOV Fostron a.s.je 

klíčová spolehlivost dodavatelů a kvalita dodávaného zboţí, a proto také klade na 

dodavatele značné nároky. Vyjednávací sílu dodavatelů hodnotím jako středně nízkou, 

hlavně z důvodu velikosti společnosti MOTOR JIKOV Group a částečné nezávislosti na 

dodavatelích. 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Vstup do odvětví je velmi obtíţný. Vstup nového konkurenta do odvětví zakázkové 

výroby je prakticky moţný pouze vstupem zahraniční společnosti či vstup do některé ze 

stávajících a jiţ fungujících společností, které se podobnou výrobou jednoúčelových 

strojů a automatizovaných linek v ČR zabývají. Vytvoření úplně nové společnosti 

nepovaţuji za reálné. Jednak zde není tak velký trh pro další velkou společnost a jednak 

jsou zde vysoké náklady na vytvoření nové podobné výroby jednoúčelových strojů. 

Hrozbu vstupu nových konkurentů do odvětví hodnotím jako niţší. 
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Hrozba substitutů 

Rivalita společností působících na daném trhu je poměrně velká. Trh automatizovaných 

linek je co do velikosti zakázek a marţí poměrně zajímavý. Také se zde nejedná pouze o 

jednu zakázku, ale často se navazuje dlouhodobější spolupráce se zákazníkem (servis, 

rozšíření linek, další stroje). V tomto odvětví neexistují klasické substituty, a proto se 

bojuje o kaţdého zákazníka. Také zákazníkovo rozhodování je trochu odlišné oproti 

jiným odvětvím – například více dbá na tradici a zkušenosti. 

Rivalita na trhu 

Rivalita společností na trhu je značná. Obor automatizovaných linek je hodně náročný 

na kvalitu a rychlost všech procesů v řetězci a na společnost MOTOR JIKOV Fostron 

a.s. jsou tak kladeny značné nároky. Jakmile některá společnost nebude drţet krok 

s technologickým vývojem a zaspí v některé z mnoha oblastí, tak velmi brzy dochází ke 

ztrátě konkurenceschopnosti a daná společnost se ocitá v problémech. 

2.3.3 Analýza 7S 

Strategie 

Strategie společnosti MOTOR JIKOV Fostron a.s. částečně vychází ze strategie celého 

holdingu MOTORJIKOV Group a.s. Celý holding získává konkurenční výhodu 

provázáním výrobních programů jednotlivých společností holdingu a vyuţívání jejich 

synergií. Také se jedná o ryze českou společnost s dlouholetou tradicí, jejíţ počátky 

sahají aţ do roku 1899. Společnost MOTOR JIKOV Fostron a.s. dokáţe řešit komplexní 

specifické poţadavky zákazníků. 

Styl řízení 

Styl řízení je na jednotlivých úrovních organizační struktury ve společnosti MOTOR 

JIKOV Fostron a.s. rozdílný. Na vyšších pozicích – typicky se jedná o vztah ředitel 

divize – vedoucí projektu, panuje více direktivní přístup k řízení, na pravidelných 

schůzkách je vyţadováno plnění cílů a probíhá pečlivá kontrola zadaných úkolů a jejich 

plnění. Je zde značný tlak vedení na podřízené. Na niţších úrovních je styl stále hodně 

direktivní, ale zaměstnanci jsou si jiţ blíţe a často se setkáváme, ţe vedoucí projektu se 

vychází lidem vstříc v případě potřeby a celková atmosféra je uvolněnější. Tlak na 

podřízené jiţ není tak velký a setkáváme se zde i s určitou shovívavostí vůči případným 

chybám. Ve většině případů si totiţ vedoucí projektu prošli od niţších pozic ve 
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společnosti aţ na stávající a tak jsou uznávanými autoritami a nemusejí si aţ tak 

vynucovat aktivitu či autoritu od zaměstnanců. 

Struktura 

Struktura řízení přirozeně vychází z organizační struktury společnosti, ale v praxi se 

setkáváme s větším důrazem na práci vedoucích projektu. Z následujícího obrázku je 

patrnější struktura řízení zakázek ve společnosti MOTOR JIKOV Fostron a.s. Obchodní 

oddělení zpracovává obchodní případ a spolupracuje při tom jednak s ředitelem divize, 

který má tak přehled o chystaných zakázkách, tak i se zástupcem vedoucích projektů. 

To proto, aby uţ během uzavírání obchodního případu měl ředitel divize přehled o 

vytíţenosti zaměstnanců a volných kapacitách na realizaci případné nové zakázky. 

Vedoucí projektu dále sestavují tým, který bude zakázku realizovat. Tento tým je 

sestaven z volných zaměstnanců jednotlivých oddělení. 

 

Obrázek 12 - Organizační struktura (zdroj: vlastní zpracování) 

Velmi silnou pozici ve společnosti má ředitel divize, jehoţ pozice je nezastupitelná a 

který má přehled o všech jiţ probíhajících realizacích tak i o případných nových 
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zakázkách. Další silnou pozici mají vedoucí projektů (projektový manaţeři), kteří 

mohou ovlivňovat i podmínky obchodního případu. 

Systémy 

Ve společnosti MOTOR JIKOV Fostron a.s. se pracuje s celou řadou aplikací, které 

jsou nezbytné pro podnik takové velikosti a specializace. Napříč celou skupinou je 

nasazen ERP systém Microsoft Dynamics AX ve verzi 2009, který byl upraven pro 

potřeby jednotlivých divizí. Společnost ovšem nepodceňuje informační systémy a tak se 

dále informační systém vyvíjí a zdokonaluje stejně tak, jako se plánuje přechod na 

novější verzi. Současná situace informačního systému ovšem neumoţňuje evidovat a 

analyzovat klíčové údaje pro vyhodnocování jednotlivých zakázek. 

Společně s Microsoft Dynamics AX se také vyuţívá Microsoft SharePoint včetně DMS. 

Samozřejmostí je kancelářská sada Microsoft Office a operační systémy Microsoft 

Windows. 

Specializovaná pracoviště dále pracují se specializovanými aplikacemi, zejména 

zaměstnanci konstrukčních oddělení pracují se systémy CAD a CAM. Technologická 

příprava výroby se provádí v SW TPV 2000. 

Spolupracovníci 

Ve společnosti MOTOR JIKOV Fostron a.s.se nacházejí velmi zkušení zaměstnanci, 

hlavně mezi zaměstnanci oddělení konstrukce a výroby. Také oddělení výroby 

disponuje velmi zkušenými zaměstnanci, kteří dokonale znají výrobní procesy a umějí 

navrhnout nejlepší řešení. U většiny zaměstnanců, kteří se nacházejí na daných pozicích 

má určité IT vzdělání a povědomí, ale je zde prostor pro zlepšování. Také zde poměrně 

dobře funguje předávání zkušeností na mladší generaci. 

Celý holding se také zaměřuje na spolupráci se středními a vysokými školami 

v Jihočeském kraji. Celá skupina MOTOR JIKOV Group a.s. svojí velikostí je velmi 

významnou pro celý Jihočeský kraj a tak není divu, ţe mezi zaměstnanci najdeme více 

členů jedné rodiny. 

Sdílené hodnoty 

Společným cílem společností v holdingu MOTOR JIKOV Group a.s. je být co 

nejefektivnější při zachování vysoké úrovně kvality. Společnost si také hodně zakládá 
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na tradici a bohaté historii, která je pro ni důleţitá a která poloţila základní stavební 

kameny celé společnosti. 

Schopnosti 

Společnost MOTOR JIKOV Fostron a.s. nabízí komplexní zpracování poţadavku 

zákazníka – od návrhu, přes výrobu jednotlivých komponent, montáţ celého stroje aţ 

po oţivení stroje u zákazníka a proškolení zaměstnanců pro práci se strojem. Také mezi 

schopnosti patří návrh a realizace vhodného řešení s vyuţitím kooperace společností 

v holdingu. 

 

2.3.4 SWOT Analýza 

Při sestavování SWOT analýzy jsem vycházel z informací, které mi poskytly jednotlivé 

analýzy, které jsem vypracoval v rámci studie příleţitostí. SWOT analýzu jsem 

vypracovával ve spolupráci s dalšími dvěma kolegy formou brainstormingu. Zjištěné 

informace a poznatky jsem zaznamenal do následující formy: 

Silné stránky 

 Znalost výrobních procesů 

 Zkušení a spokojení zaměstnanci 

 Tradice a historie 

 Kvalita zpracování finálního produktu a servis 

 Ochota jednat se zákazníkem  

 Dostupné výrobní technologie 

 Výroba komponentů v holdingu 

 Kompletní tým projektantů – zadání do výrob 

 Nasazený ERP systém a jeho jiţ provedené úpravy na míru potřebám 

Slabé stránky 

 Vyhodnocování výrobního procesu 

 Ztrátové projekty 

 Zastaralý způsob plánování výrobního procesu 

 Nesledování dodatečných nákladů obchodního případu 

 Nemoţnost odhadu nákladů 

 Chybí kalkulace na záruční servis 
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 Obtíţné vyhodnocení zakázky 

 Nevyuţití moţností ERP – např. konstrukce do ERP 

Příležitosti 

 Získání technologické výhody 

 Vyšší vyuţití synergií v holdingu 

 Zkušený management – růst na zahraniční trhy 

Hrozby 

 Horší hospodářské výsledky 

 Ztrátovost zakázek 

 Vysoké náklady a nemoţnost jejich analýzy 

 Ztráta konkurenceschopnosti 

 Změna výrobního programu v holdingu 

 Vstup zahraničního silného konkurenta s rychlejším způsobem dodávky 

 Výkyvy kurzu při zahraničním obchodu 

 

2.4 Vyhodnocení studie příležitostí 

V předcházející kapitole jsem v rámci studie příleţitostí vypracoval několik analýz, 

které jsem zaměřil na okolí podniku, oborové okolí a vnitřního prostředí podniku. Na 

základě těchto tří analýz jsem sestavil SWOT analýzu. SWOT analýza poskytla pro 

vedoucího oddělení cenné informace pro rozhodnutí, zda je opravdu nutná realizace 

zamýšleného projektu. Hlavně výše uvedené slabé stránky a případné hrozby 

přesvědčily ředitele divize jednoúčelových strojů společnosti MOTOR JIKOV Fostron 

a.s. o nutnosti realizovat zamýšlený projekt pro změnu systému pro řízení zakázkové 

výroby. 
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2.5 Porovnání možných řešení 

Po interní poradě mezi ředitelem divize a ředitelem IT zůstala pro řešení zamýšleného 

projektu dvě moţná řešení: 

1. Kompletní řízení projektů v Microsoft Project Server 

První z moţných řešení spočívalo v investici do Microsoft Project Server a řízení 

projektů čistě na této platformě. Také by zde byly nutné investice pro případné 

propojení se stávajícím ERP systémem Microsoft Dynamics AX (například kvůli 

analytickým sestavám pro prezentaci výsledků) či případné školení pro pouţívání zcela 

nového programu. Jako další nevýhodu spatřuji v nemoţnosti vykazování práce 

řadovým zaměstnancem (kvůli drahé licenci) a tedy zátěţ pro projektové manaţery, 

kteří mají dohled nad jednotlivými zakázkami. 

 

Klady: 

 Komplexní řešení plánování  

 Při zavedení v celém holdingu – plánování nejen na úrovni divizí, ale i napříč 

divizemi 

 Moţnost vybrat si dodavatele řešení 

Zápory: 

 Vyšší cena celého řešení 

 Nutnost školení nového systému 

 Nutnost školení plánování projektů 

 Nemoţnost vykazovat práci na úrovni jednotlivých zaměstnanců 

 Nutné programové úpravy – propojení s ERP 

 Nevyuţití potenciálu jiţ nasazeného ERP systému  

Cenová kalkulace: 

Položka Cena 

Licence Microsoft Project Server 2013 450 000,- Kč 

Dodatečné licence 50 000,- Kč 

Školení nového systému 75 000,- Kč 

Programové úpravy pro propojení s ERP 25 000,- Kč 

Předpokládaná cena řešení: 600 000,- Kč 

Tabulka 5 - Cenová kalkulace řešení MS Project (zdroj: vlastní zpracování) 
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2. Rozšíření stávajícího ERP systému o modul Projekty a doplnění funkcionality 

Druhé řešení spočívalo v rozšíření stávajícího ERP systému Microsoft Dynamics AX o 

modul projekty a doplnění případné funkcionality přímo potřebám jednotlivých 

středisek. Toto řešení by se realizovalo ve spolupráci se stávajícím správcem a 

implementátorem informačního systému. Na první pohled je zřejmé, ţe by se jednalo o 

levnější variantu projektu a navíc by odpadly problémy s uţíváním nového programu, 

nebylo by potřeba tolik školení a případné analytické sestavy či výstupy by byly přímo 

propojeny s ERP systémem. Také by odpadl problém s vykazováním práce řadových 

zaměstnanců (vykazování například přes AX nebo přeš webové rozhraní) a ulevilo by 

se tak projektovým manaţerům, kteří by se mohli věnovat pečlivějšímu řízení 

jednotlivých zakázek. 

 

Klady: 

 Niţší cena celého řešení 

 Rozšíření moţností stávajícího ERP systému 

 Niţší nutný čas pro školení – znalost systému 

 Moţnost vykazovat práci přímo k projektům přes Enterprise portál  

Zápory: 

 Obtíţnější plánovací fáze na jednotlivých zakázkách (omezená funkcionalita) 

 Nutnost doplnění analytických a vyhodnocovacích sestav 

Cenová kalkulace: 

Položka Cena 

Standardní implementace modulu Projekty 170 000,- Kč 

Předpokládané programové úpravy 50 000,- Kč 

Školení nové funkcionality   30 000,- Kč 

Předpokládaná cena řešení: 250 000,- Kč 

Tabulka 6 - Cenová kalkulace řešení modulu Projekty (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Po poradě mezi ředitelem divize, ředitelem IT a zástupcem implementátora bylo 

zvoleno řešení č. 2 - Rozšíření stávajícího ERP systému o modul Projekty a 

doplnění funkcionality pro řízení zakázkové výroby. K celému řešení se přistupuje 

jako k projektu, jehoţ plánovací fázi zpracovávám v následující kapitole.  
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3 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 

Vlastní návrhy řešení spočívají v návrhu kompletního plánu projektu včetně časové, 

zdrojové a nákladové analýzy. Také v rámci této kapitoly zpracuji analýzu rizik a 

aplikuji další metody projektového řízení tak, aby plán projektu byl kompletní a mohlo 

se z něj vyjít při realizaci projektu. 

3.1 Úvod do projektu 

Zadaným projektem pro moji práci je tedy rozšíření stávajícího ERP systému o modul 

Projekty a doplnění zadané funkcionality pro řízení zakázkové výroby. Nejprve se 

věnuji definici projektových týmů, které jsou dva – první projektový tým tvoří 

zaměstnanci společnosti MOTOR JIKOV Fostron a.s. a druhý projektový tým tvoří 

zaměstnanci implementátora řešení. Dále zpracuji metodu WBS, která mi projekt 

rozdělí na několik částí a poskytne mi základ pro další metody projektového řízení. 

Dále vypracuji matici odpovědností tak, aby kaţdý člen projektového týmu měl přehled 

o tom, kdo je za kterou činnost odpovědný a kdo se na které činnosti podílí. 

V následující části provedu časovou analýzu, díky které získám přehled o časové 

náročnosti a o kritických činnostech projektu. Na časovou analýzu navazuje analýzu 

zdrojů, ve které zkoumám zdroje, které se v projektu vyskytují. V další části zpracuji 

analýzu rizik, která mi odhalí rizika, na která vzápětí navrhnu opatření na sníţeních 

jejich hodnot. V poslední části zpracuji analýzu nákladů a rozpočet projektu. 

3.2 Projektový tým 

Na projektu se podílejí zaměstnanci společnosti MOTOR JIKOV Fostron a.s.i 

zaměstnanci současného implementátora ERP systému. Proto jsem pro větší přehlednost 

rozdělil projektový tým na dva. Kaţdý projektový tým má vedoucího projektu, který je 

přímo odpovědný za svoji část na celém projektu. Pro potřeby své diplomové práce 

jsem po dohodě se zástupci obou společností zvolil práci s rolemi a ne s konkrétními 

jmény zaměstnanců. 
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Projektový tým – MOTOR JIKOV Fostron a.s.(MJF) 

Tabulka 7 - Členové projektového týmu společnosti (zdroj: vlastní zpracování) 

Pořadové 

číslo 
Role zaměstnance Poznámka 

1 Vedoucí projektu Ředitel divize 

2 Ředitel IT  

3 Zástupce obchodu  

4 Zástupce konstrukce  

5 Zástupce TPV  

6 Projektový manaţer #1 Zástupce projektových manaţerů 

7 Projektový manaţer #2  

8 Projektový manaţer #3  

9 Projektový manaţer #4  

10 Projektový manaţer #5  

11 Projektový manaţer #6  

 

Kaţdý ze zástupců jednotlivých středisek komunikoval s dalšími zaměstnanci daného 

střediska a na schůzkách projektu přednášel jejich připomínky a dotazy. Informace poté 

distribuoval opět zaměstnancům daného střediska. Středisko projektových manaţerů 

mělo v projektovém týmu velké zastoupení a to hlavně z toho důvodu, ţe právě oni 

budou s finálním řešením pracovat – zadávat zakázky, plánovat čas jednotlivým lidem a 

střediskům, vyhodnocovat jednotlivé zakázky atd. 

 

Projektový tým – Implementátora (INFI) 

Tabulka 8 - Členové projektového týmu implementátora (zdroj: vlastní zpracování) 

Pořadové 

číslo 
Role zaměstnance Poznámka 

1 Vedoucí projektu  

2 Architekt řešení  

3 Konzultant Konzultant pro projekty v AX 

4 Programátor  

5 BI analytik  

 

Za projektový tým implementátora se projektových schůzek účastní hlavně architekt 

řešení, případně s konzultantem. Vedoucí projektu má zde roli pouze jako správce 

projektu a stará se o finanční stránku projektu a případné reklamace. Programátor 

nepřijde se zákazníkem přímo do styku a práci mu zadává buď vedoucí projektu, nebo 
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konzultant. BI analytik je v projektovém týmu hlavně pro konzultace s vedoucím 

projektu či s programátorem při řešení některých programových úprav a tvorby 

analytických sestav. 

3.3 Identifikační listina projektu 

Tabulka 9 - Identifikační listina projektu (zdroj: vlastní zpracování) 

Název projektu Projekt pro řízení zakázkové výroby 

Identifikační číslo P017 

Záměr Zlepšení vyhodnocování nákladů jednotlivých zakázek 

Cíl projektu Návrh a implementace nového systému pro řízení zakázkové 

výroby 

Výstupy projektu Rozšíření stávajícího ERP systému o modul Projekty 

Individuální programové úpravy 

Analytické sestavy 

Sestavy pro plánování práce 

Proškolení zaměstnanců 

Dokumentace 

Plánované náklady 250 000,- Kč 

Plánovaný termín zahájení 1. 9. 2014 

Plánovaný termín dokončení 2. 1. 2015 

Hlavní milníky Začátek projektu 1. 9. 2014 – 9. 9. 2014 

Projekty v AX 9. 9. 2014 – 25. 9. 2014 

Testovací provoz 25. 9. 2014 – 28. 11. 2014 

Analytické sestavy 5. 11. 2014 – 27. 11. 2014 

Ostrý provoz 28. 11. 2014 – 29. 12. 2014 

Školení 1. 12. 2014 – 4. 12. 2014 

Ukončení projektu 29. 12. 2014 – 2. 1. 2015 
 

Zadavatel projektu MOTOR JIKOV Fostron a.s. 

Sponzor projektu Ředitel divize MOTOR JIKOV Fostron a.s. 

Manaţer projektu Ředitel divize MOTOR JIKOV Fostron a.s. 

Projektový tým MJF Vedoucí projektu 

Ředitel IT 

Zástupce obchodu 

Zástupce konstrukce 

Zástupce TPV 

Projektový manaţer #1 

Projektový manaţer #2 

Projektový manaţer #3 

Projektový manaţer #4 

Projektový manaţer #5 

Projektový manaţer #6 
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Projektový tým INFI Vedoucí projektu 

Architekt řešení 

Konzultant 

Programátor 

BI analytik 

 

Schválení projektu 

Schváleno dne: 1. 9. 2014 

Schvalovatel Podpis 

 

 

3.4 Logický rámec 

Po identifikační listině projektu jsem vytvořil dokument logického rámce. Vytvoření 

tohoto dokumentu je vhodné ještě před plánem samotného projektu a umoţňuje 

projektovému manaţerovi se na cíle projektu podívat z různých úhlů pohledu a případně 

si ujasnit a specifikovat co je vlastně cílem a výstupem projektu a jaké jsou moţnosti 

ověření těchto údajů. 

Dokument logického rámce se často zpracovává do tabulky. Vzor, jak by mohl logický 

rámec vypadat pro tento projekt, jsem uvedl na následující stránce. Vzor jsem zpracoval 

jiţ pro konkrétní projekt a je tedy zasazen do odpovídajícího časového harmonogramu. 
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Název projektu: Projekt pro řízení zakázkové výroby Plánované dokončení: 2. 1. 2015 

Odpovědná osoba: Ředitel divize Zpracováno dne: 1. 9. 2014 

Popis projektu Objektivně uvěřitelné ukazatele Prostředky ověření Předpoklady 

Výrazné zlepšení vyhodnocování nákladů 

realizovaných zakázek. 

Zlepšení řízení zaměstnanců na zakázkách. 

Interní účetní výkazy. Účetní výkazy. Účetní výkazy. Aktuální finanční informace 

v ERP. Statistické údaje v ERP. 

 

Navrhnout a implementovat nový systém pro 

řízení zakázkové výroby 

Nepřekročení nákladů na projekt – 250 000,- Kč. 

Dodržení časového harmonogramu projektu – 

90 dní od 1. 9. 2014. 

Časový harmonogram projektu. Rozpočet 

projektu 

Úspěšná realizace projektu. Přijmutí nových 

změn zaměstnanci. Používání nového 

systému. 

Provedení implementace modulu Projekty 

v ERP. 

Proškolení zaměstnanců v nové funkcionalitě 

Programové úpravy nad rámec standardního 

řešení 

Sestavy pro vyhodnocování a plánování práce 

Dokumentace 

Rozšíření stávajícího ERP o modul projekty. 

Specifikovány podmínky pro programové úpravy.  

20 zaměstnanců absolvuje dané školení včetně 

kontrolního výstupu ze školení.  

Vypracování a předání 5ti klíčových analytických 

sestav. 

Předání kompletní dokumentace. 

Průběžná kontrola časového harmonogramu 

projektu.  

Kontrola správné funkčnosti zadaných 

programových úprav a analytických sestav. 

Průběžná kontrola prací na testovacím 

provozu. 

Seznam zaměstnanců pro školení. 

Úspěšné rozšíření ERP o modul Projekty 

včetně zadaných programových úprav.  

Nové analytické sestavy dle zadání. 

Přijetí změn zaměstnanci a bezproblémové 

používání nové funkcionality. 

1. Začátek projektu 

2. Projekty v AX 

3. Testovací provoz 

a. Analytické sestavy 

4. Ostrý provoz 

a. Školení 

5. Ukončení projektu 

Projektový tým MFJ 

Projektový tým INFI 

1. 1. 9. 14 – 9. 9. 14 

2. 9. 9. 14 – 25. 9. 14 

3. 25. 9. 14 – 28. 11. 14 

a. 5. 11. 14 – 27. 11. 14 

4. 28. 11. 14 – 29. 12. 14 

a. 1. 12. 14 - 4. 12. 14 

5. 29. 12. 14 – 2. 1. 15 

Nenastanou rizika, která ohrozí prodloužení 

činností – více viz. Analýza rizik. 

  Znalost prostředí a procesů. Vymezené 

prostředky pro realizaci projektu. 
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3.5 Metoda WBS 

Metoda WBS se pouţívá jako jedna z prvních metod, kdyţ se začíná na projektu 

pracovat. Jedná se o jednoduchou, ale pro projekt klíčovou metodu, která poskytuje 

důleţité informace a sloţitější metody na ní buď přímo či nepřímo navazují a staví na 

ní. Metoda WBS umoţňuje projektovému manaţerovi se zamyslet nad projektem a 

celému projektu dát konkrétnější podobu. 

Pro vypracování metody WBS jsem zvolil prostředí aplikace Microsoft Project ve verzi 

2010 a to hlavně z toho důvodu, ţe co největší část projektu se snaţím zpracovat právě 

v této aplikaci a předat tak rady, poznatky a návrhy řediteli divize, který bude celý 

projekt také realizovat pomocí aplikace Microsoft Project. 

 

Vypracování metody WBS v Microsoft Project: 

Metoda WBS je v aplikaci Microsoft Project přímo k dispozici a tak si jednoduchou 

změnou nastavení zobrazení lze zobrazit sloupec kód WBS. Abych dodrţel pravidla 

metody WBS určil jsem si klíčové části projektu (tučně zvýrazněné), které mi celý 

projekt rozdělily. Do těchto celků jsem poté zařadil ty činnosti, které mají s tímto 

celkem logickou návaznost. Na následujícím obrázku vidíme všechny činnosti projektu, 

včetně kódu WBS.    

Vypracováním metody WBS jsem si rozdělil celý projekt na několik logicky 

uspořádaných celků. Také jsem byl nucen se zamyslet nad některými činnostmi a 

zamyslet se, jaké je vlastně jejich místo v projektu. Také jsem byl nucen vytvořit 

některé z nadřazených činností, protoţe jsme na ně během projektové porady 

pozapomněli nebo jsme je brali jako samozřejmost. Na takto vypracované metodě WBS 

mohu nyní dále stavět a pokračovat v projektu – na metodu WBS přímo navazuje 

matice zodpovědností a časová analýza projektu. 

Vypracovanou metodu WBS v aplikaci Microsoft Project můţeme vidět na 

následujícím obrázku: 
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Obrázek 13 - Metoda WBS (zdroj: vlastní zpracování) 
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Identifikace činností: 

Číslo činnosti 1.1 

Název činnosti Analýza situace 

Délka trvání činnosti 2 dny 

Popis činnosti Ředitel divize vypracuje podrobnou analýzu oborového okolí, 

vnitřního prostředí a analýzu silných a slabých stránek – tzv. studii 

příleţitostí.  

 

Číslo činnosti 1.2 

Název činnosti Interní porada – Seznámení se s problematikou a moţnostmi IS 

Délka trvání činnosti 1 den 

Popis činnosti Ředitel divize uspořádá interní schůzku, kde si nechá vysvětlit od 

ředitele IT, jaké jsou moţnosti a výhody jednotlivých řešení daného 

problému. 

 

Číslo činnosti 1.3 

Název činnosti 1.schůzka – Moţnosti Projekty v AX 

Délka trvání činnosti 0,5 dne 

Popis činnosti 1. schůzka se zástupcem implementátora. Vysvětlení moţností 

modulu Projekty v ERP systému AX 2009. Co obsahuje standardní 

řešení a jaké jsou moţnosti rozšíření. Představení moţností 

analytických a plánovacích sestav. 

 

Číslo činnosti 1.4 

Název činnosti Výběr řešení 

Délka trvání činnosti 3 dny 

Popis činnosti Ředitel divize zváţí jednotlivé moţnosti řešení problému a vybere 

řešení. 

 

Číslo činnosti 2.1 

Název činnosti Návrh konkrétního řešení od implementátora 

Délka trvání činnosti 1 den 

Popis činnosti Implementátor dostane konkrétní zadání na systém se 

specifikovanými poţadavky a navrhuje řešení problému s vyuţitím 

stávajícího ERP systému a jeho rozšíření o modul Projekty  

 

Číslo činnosti 2.2 

Název činnosti 2.schůzka – přizvání zástupců středisek, prezentace řešení 

Délka trvání činnosti 1 den 

Popis činnosti Na této schůzce se prezentuje navrhované řešení zástupcům všech 

středisek, kterých se bude plánovaná změna řízení týkat.  
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Číslo činnosti 2.3 

Název činnosti Připomínky středisek 

Délka trvání činnosti 10 dnů 

Popis činnosti Během této činnosti se provádí první „vlna“ připomínek 

k navrhovanému řešení. Zástupci jednotlivých středisek přednesou 

ve svých střediscích navrhovanou změnu a vyzvou k připomínkám a 

poţadavkům na funkcionalitu.  

 

Číslo činnosti 3.1 

Název činnosti Spuštění testovacího provozu 

Délka trvání činnosti 5 dnů 

Popis činnosti Implementátor spustí testovací provoz, kam bude přenášet 

jednotlivé úpravy ze svého vývojového prostředí. Do tohoto 

testovacího provozu zřídí přístupy odpovědným osobám.  

 

Číslo činnosti 3.2 

Název činnosti Začátek tvorby dokumentace 

Délka trvání činnosti 5 dnů 

Popis činnosti Implementátor zajistí začátek tvorby dokumentace tak, aby v ní byly 

uvedeny a popsány všechny programové úpravy. 

 

Číslo činnosti 3.3 

Název činnosti 3.schůzka – Připomínkování řešení 

Délka trvání činnosti 0,75 dne 

Popis činnosti Na této schůzce dochází k přednesení připomínek a poţadavků od 

zástupců jednotlivých středisek a jejich následné posouzení jednak 

od architekta řešení tak i od ředitele divize a ředitele IT, případně i 

dalšími zástupci středisek. 

 

Číslo činnosti 3.4 

Název činnosti Zadání programových úprav 

Délka trvání činnosti 0,25 dne 

Popis činnosti Výsledné poţadavky na programové úpravy jsou sepsány a předány 

implementátorovi k vypracování. 

 

Číslo činnosti 3.5 

Název činnosti Analýza poţadavků 

Délka trvání činnosti 2 dny 

Popis činnosti Implementátor provede analýzu poţadavků a případně upřesňuje 

zadání se zadavateli 

 

Číslo činnosti 3.6 

Název činnosti Zadání řešení pro programátora 

Délka trvání činnosti 1,5 dne 

Popis činnosti Zadání poţadavků pro programátora, vysvětlení poţadované 

funkcionality 
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Číslo činnosti 3.7 

Název činnosti Realizace programových úprav 

Délka trvání činnosti 10 dnů 

Popis činnosti Realizace programových úprav. Nahrávání změn do testovacího 

provozu a informování odpovědných osob z projektového týmu 

MJF o změnách a moţnosti testování. 

 

Číslo činnosti 3.8 

Název činnosti 4.schůzka – Prezentace úprav 

Délka trvání činnosti 1 den 

Popis činnosti Implementátor prezentuje realizované programové úpravy. Součástí 

schůzky je i praktická ukázka práce na testovacím provozu. 

 

Číslo činnosti 3.9 

Název činnosti Otestování, připomínky a poţadavky na analytické sestavy 

Délka trvání činnosti 10 dnů 

Popis činnosti Jednotlivá střediska jsou vyzvána k otestování funkčnosti na 

testovacím provozu a sepsání nových připomínek k navrhované 

funkčnosti. Zástupci středisek jsou vyzváni k vytvoření poţadavků 

na analytické sestavy. 

 

Číslo činnosti 3.10 

Název činnosti Interní porada – Poţadavky na analytické sestavy a další výstupy 

Délka trvání činnosti 1 den 

Popis činnosti Jednotlivá střediska prezentují své poţadavky na analytické a 

plánovací sestavy. Probíhá diskuze o nutnosti jednotlivých sestav a 

jejich přínosech. 

 

Číslo činnosti 3.11.1 

Název činnosti 5.schůzka – Zadání výstupních sestav, programové úpravy 

Délka trvání činnosti 1 den 

Popis činnosti Na této schůzce s architektem řešení dochází k zadání poţadavků na 

analytické a plánovací sestavy a jeho vyjádření se k pracnosti (doby 

realizace) jednotlivých sestav 

 

Číslo činnosti 3.11.2 

Název činnosti Analýza zadaných sestav 

Délka trvání činnosti 10 dnů 

Popis činnosti Implementátor provede analýzu zadaných sestav a připraví 

podklady pro jejich realizaci. 

 

Číslo činnosti 3.11.3 

Název činnosti Tvorba analytických sestav 

Délka trvání činnosti 5 dnů 
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Popis činnosti Programátor ve spolupráci s BI analytikem a konzultantem provede 

realizaci zadaných sestav  

 

Číslo činnosti 3.12 

Název činnosti Zadání práce pro programátora 

Délka trvání činnosti 5 dnů 

Popis činnosti Architekt řešení provede přípravu poţadavků na programové úpravy 

a předá tyto poţadavky programátorovi 

 

Číslo činnosti 3.13 

Název činnosti Programování úprav 

Délka trvání činnosti 10 dnů 

Popis činnosti Programátor provede realizaci zadaných poţadavků na programové 

úpravy a nahraje hotové úpravy do testovacího provozu. 

 

Číslo činnosti 3.14 

Název činnosti Školení pro členy projektového týmu 

Délka trvání činnosti 1 den 

Popis činnosti Architekt řešení provede první školení pro členy projektového týmu 

MJF o nové funkčnosti systému a jeho moţnostech. Školení se 

provádí na testovacím provozu včetně praktických ukázek a 

vyzkoušení si celého procesu řízení zakázek. 

 

Číslo činnosti 3.15 

Název činnosti Hotové programové úpravy, testování sestav 

Délka trvání činnosti 1 den 

Popis činnosti Přednesení a prezentace hotových programových úprav na 

testovacím provozu. Prezentace moţností a funkcionalit 

analytických sestav a dalších výstupů ze systému. 

 

Číslo činnosti 4.1 

Název činnosti Rozhodnutí o „go life“ 

Délka trvání činnosti 1 den 

Popis činnosti Ředitel divize ve spolupráci s IT ředitelem a zástupcem 

implementátora provede rozhodnutí o „go life“ – provedené změny 

se přesunou z testovacího provozu do ostré instance. 

 

Číslo činnosti 4.2 

Název činnosti Provoz s dohledem 

Délka trvání činnosti 1 měsíc 

Popis činnosti Rozhodnutím o přenesení úprav do ostré instance začíná provoz 

s dohledem implementátora, který je k dispozici pro řešení 

případných problémů. Tento provoz trvá minimálně 1 měsíc. 

 

Číslo činnosti 4.3.1 



56 

 

Název činnosti Plán školení 

Délka trvání činnosti 0,5 dne 

Popis činnosti Ředitel divize ve spolupráci se zástupci jednotlivých středisek a 

s architektem řešení navrhuje plán školení – termíny a obsah 

školení. 

 

Číslo činnosti 4.3.2 

Název činnosti Školení plánování – vedoucí středisek 

Délka trvání činnosti 1 den 

Popis činnosti Školení plánování práce. Obsahem školení je proškolení 

funkcionality plánování práce v novém systému se zaměřením na 

nutné údaje pro správnou funkčnost nového systému a vyuţití 

nových analytických a plánovacích sestav jako podpůrných nástrojů 

práce. 

 

Číslo činnosti 4.3.3 

Název činnosti Školení vykazování – všichni zaměstnanci 

Délka trvání činnosti 2 dny 

Popis činnosti Školení vykazování práce. Obsahem školení je seznámení se 

s novou funkcionalitou systému pro vykazování práce zaměstnanců. 

Vysvětlení nutnosti pro výpočet celkových nákladů na zakázku. 

 

Číslo činnosti 4.4 

Název činnosti Upřesnění dokumentace na reálných datech 

Délka trvání činnosti 1 měsíc 

Popis činnosti Zástupce implementátora provádí upřesnění a dokončení 

dokumentace programových úprav na datech z ostré instance 

 

Číslo činnosti 5.1 

Název činnosti 7.schůzka – potvrzení ukončení dohledu a předání dokumentace 

Délka trvání činnosti 1 den 

Popis činnosti Závěrečná schůzka s implementátorem. Předání programové 

dokumentace a ukončení provozu s dohledem.  

 

Číslo činnosti 5.2 

Název činnosti Vyhodnocení projektu 

Délka trvání činnosti 2 dny 

Popis činnosti Ředitel divize provádí závěrečné vyhodnocení projektu. Výpočet 

nákladů na projekt, příprava na prezentaci projektu pro další divize 

společnosti MOTOR JIKOV Group. Tvorba dokumentace projektu 

a její zaloţení.  

 

Číslo činnosti 5.3 

Název činnosti Ukončení projektu 

Délka trvání činnosti 1 den 

Popis činnosti Formální ukončení projektu  
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3.6 Matice zodpovědností 

Matice zodpovědností je přímo navazující metodou na metodu WBS. Ke kaţdé činnosti 

WBS metody je doplněna osoba, která má přímou odpovědnost za danou činnost. 

Vidíme, ţe ředitel divize se v matici odpovědností objevuje hned několikrát a je to dáno 

jeho velkou angaţovaností na projektu. Samozřejmě je diskutabilní určení jeho role při 

schůzkách, nicméně právě on je tím, kdo jednotlivé schůzky svolává a plánuje. Proto 

jsem jej uvedl, jako zodpovědnou osobu i v těchto případech. Vypracovanou matici 

zodpovědností můţeme vidět na následujícím obrázku: 

 

Obrázek 14 - Matice zodpovědností (zdroj: vlastní zpracování) 
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RACI Matice 

Pro podrobnější analýzu odpovědností jsem vypracoval i RACI matici. Tuto matici jsem 

zpracoval v aplikaci Microsoft Excel a při jejím tvoření jsem opět vyuţil metodu WBS. 

RACI matice nabízí projektovému manaţerovi podrobnější pohled na odpovědnost 

jednotlivých členů projektového týmu. V některých případech je určení rolí diskutabilní 

(schůzky, porady, přidělení práce) a je moţné, ţe v reálném projektu se budou role 

členů projektových týmů lišit. Zpracovaná RACI matice je vidět na obrázku č. 14. 

 

Obrázek 15 - RACI matice (zdroj: vlastní zpracování) 
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3.7 Časová analýza projektu 

Časová analýza se provádí během plánovací fáze projektu a jako základ pro tuto 

analýzu lze vyuţít metodu WBS.  

Časový harmonogram projektu je pro projektového manaţera důleţitý nejen kvůli 

tomuto konkrétnímu projektu, ale také kvůli souběţně realizovaným zakázkám, protoţe 

realizace navrhované změny se projeví i v právě probíhajících a budoucích realizacích a 

z toho plynou určitá rizika, se kterými by měl projektový manaţer počítat. 

Metoda CPM 

Pro časovou analýzu projektu jsem zvolil nejprve metodu CPM, protoţe se jedná o 

interní projekt, kde náklady spojené s nedodrţením termínů nejsou existenční pro další 

fungování společnosti a případně sankce z prodlouţení doby realizace projektu v mnoha 

případech připadají na činnosti, které má v kompetenci implementátor. Dalším 

důvodem pro volbu CPM je i jednoduší charakter projektu, ve kterém není zapotřebí 

pouţívat optimistické a pesimistické scénáře doby trvání jednotlivých činností. 

 

Sestavení síťového grafu 

1. Seznam činností 

Seznam činností pro metodu CPM vychází z jiţ provedené metody WBS. Tyto 

činnosti jsem ve spolupráci s projektovým manaţerem a architektem řešení 

doplnil o doby trvání a návaznosti jednotlivých činností. Seznam činností jsem 

zpracoval v prostředí aplikaci Microsoft Project a výslednou tabulku činností 

můţete vidět na následujícím obrázku: 
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Obrázek 16 - Předchůdci a doba trvání činností (zdroj: vlastní zpracování) 

 

2. Sestavení grafu 

Kdyţ jsem začínal s časovou analýzou projektu, tak jsem si nejprve v prostředí 

aplikace Microsoft Visio vytvořil jednoduchý síťový graf pro metodu CPM. 

Tento graf lze nalézt v příloze (viz příloha I). Tento graf mi ovšem nezasadil 

činnosti do kalendáře a celkově se s tímto grafem obtíţněji pracuje. Po dosazení 

všech předchůdců a času trvání jednotlivých činností jsem si v aplikaci 

Microsoft Project zobrazil tzv. „síťový diagram“, který je vlastně síťovým 

grafem metody CPM. V tomto síťovém diagramu jsem zobrazil červenou barvou 

i kritickou cestu. Část síťového diagramu z aplikace Microsoft Project můţeme 

vidět na obrázku číslo 16 a kompletní síťový diagram je uveden v příloze IV. 
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Obrázek 17 - Síťový diagram metody CPM (zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 

Obrázek 18 - Časová osa projektu (zdroj: vlastní zpracování) 
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Časová osa 

Časová osa je uţitečná funkcionalita aplikace Microsoft Project. Jednoduchým přidáním 

nadřazených činností si lze vynést dané činnosti na časovou osu a mít tak rychlé a 

přehledné zobrazení jednotlivých částí projektu a jejich návazností či vzájemné 

prolínání. Také jsou zde k dispozici posuvné hranice, kterými lze omezit určitou část 

časové osy. Část zpracované časové osy je vidět na obrázku číslo 17. 

 

Ganttův diagram 

Časovou analýzu jsem také zpracoval v aplikaci Microsoft Project pomocí Ganttova 

diagramu. Po zadání všech činností a nastavení jejich předchůdců se mi automaticky 

sestavil Ganttův diagram, který projektovému manaţerovi poskytuje náhled všech 

návazností a vazeb činností projektu. V moţnostech zobrazení lze také nastavit 

zobrazení údajů u jednotlivých polí tak, aby byl diagram co nejpřehlednější. 

Na obrázku číslo 20 můţeme vidět zpracovaný Ganttův diagram v prostředí Microsoft 

Project. Červenou barvou jsou zvýrazněny kritické činnosti. U kaţdého pole jsem 

zobrazil kód WBS tak, aby bylo na první pohled jasné, k jaké činnosti se dané pole 

váţe. 

S Ganttovým diagram lze pracovat i během realizace projektu. Jednoduchým 

nastavením lze zobrazit přiřazené zdroje u jednotlivých činností. Zobrazení zdrojů u 

činností je vidět na obrázku číslo 19. 

 

 

Obrázek 19 - Detail přiřazení zdrojů (zdroj: vlastní zpracování) 
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Obrázek 20 - Ganttův diagram projektu (zdroj: vlastní zpracování) 
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3.8 Analýza zdrojů projektu 

Analýza zdrojů projektu se provádí proto, aby se zjistilo, které zdroje se v projektu 

objevují a zda jsou optimálně vyuţity. Zdroje projektu jsem opět zpracoval v aplikaci 

Microsoft Project 2010. 

V projektu se primárně setkáváme s lidskými zdroji. To je dáno typem projektu, na 

jehoţ realizaci jsou nutné ve velké míře právě lidské zdroje. Jedná se totiţ o vývoj 

software, a v tomto konkrétním případě se navíc pouze rozšiřuje stávající systém. Tudíţ 

se zde nesetkáme s materiálovými zdroji typu nový SQL server, nové PC pro projektové 

manaţery nebo nové instalace ERP systému, protoţe projekt pouze rozšíří stávající 

funkcionalitu jiţ fungujícího systému a dodatečné zdroje nejsou nutné. 

Lidské zdroje: 

Lidské zdroje tvoří primárně členové projektového týmu společnosti MOTOR JIKOV 

Fostron a.s., kteří se na projektu přímo podílejí. Dále lidské zdroje tvoří členové 

projektového týmu implementátora, kteří jsou také na projektu zainteresováni. 

V projektu se vyskytují dvě klíčové osoby: 

Z projektového týmu MJF se jedná o roli ředitele divize, který stojí za celým projektem. 

Ředitel divize vystupuje i v roli projektového manaţera a je pro celý projekt klíčovou 

osobu. Má například i na starosti nejen plánování a řízení celého projektu, ale i 

například organizaci schůzek projektového týmu s implementátorem. 

V projektovém týmu INFI se jedná o roli architekta řešení, který stojí za celým 

projektem za společnost implementátora (role vedoucího projektu za implementátora je 

spíše organizační) a který se účastní veškerých schůzek ve společnosti MOTOR JIKOV 

Fostron a.s.a zadává přijaté poţadavky k realizaci. 

Zdroje v MS Project 

Zpracování zdrojů v aplikaci Microsoft Project není pro tento projekt úplně snadné a 

musel jsem navrhnout určitý způsob pracování se zdroji. Jedná se o to, ţe projektový 

manaţer ve společnosti MOTOR JIKOV Fostron a.s. nemůţe řídit a spravovat zdroje za 

společnosti implementátora. Zároveň jsem ovšem chtěl docílit toho, aby u jednotlivých 

činností byli vidět i zdroje implementátora i zdroje jednotlivých zaměstnanců MOTOR 

JIKOV Fostron a.s. Zavedl jsem tedy několik pravidel, pomocí kterých jsem celé zdroje 

na projektu naplánoval: 
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 Zavedl jsem zdroj „Implementátor“, který v projektu figuruje jako zástupce 

řešení na straně implementátora a nemá pro společnost MOTOR JIKOV Fostron 

a.s. vícenáklady. 

 Dále jsem pouţíval zdroje implementátora, které sice mají nastavenou cenu 

práce za hodinu, ale v případě některých činností se nejedná o fakturovatelnou 

práci – typicky se jedná o účast na schůzkách k navrhovanému řešení. V těchto 

případech jsem práci tohoto zdroje nastavil na 0%. Pouţití zdrojů je nutné kvůli 

tomu, aby byly uvedeny v přehledu – například účast na schůzkách. 

 Dále pravidlo pro pracovní schůzky – schůzek se v projektu vyskytuje poměrně 

hodně a bylo nutné tedy určitým způsobem s nimi pracovat tak, aby se náklady 

na schůzku rozmělnily mezi všechny zaměstnance. U schůzek jsem tedy vyuţil 

moţnosti sníţení doby práce jednotlivých zdrojů – například u schůzky č. 3 se 

mi vyskytují vedoucí jednotlivých středisek a kaţdý se na schůzce podílí 10%. 

Je to kostrbaté řešení, ale svůj účel plní. 

 Poţadavky na programové úpravy jsou v projektu zaznamenány jako práce 

zdroje Programátor v určitém časovém rozsahu za danou hodinovou sazbu. 

V této sazbě je jiţ započítána práce programátora, konzultanta i architekta 

řešení, který musel provést analýzu poţadavků. Tato částka je fakturovatelná a 

projeví se v nákladech na projekt jako náklad na programové úpravy. Více se 

nákladům věnuji v následující kapitole. 

 V projektu se vyskytují i činnosti, které vykonávají členové projektového týmu 

implementátora, a jedná se o fakturovatelné činnosti. Typicky se jedná o činnosti 

školení nebo o realizaci zadaných programových úprav. U těchto činností je 

normálně pouţit daný zdroj v daném čase a s odpovídající fakturovatelnou 

hodinou částkou tak, aby se správným způsobem promítl do následného 

rozpočtu projektu.  

Na následujícím obrázek je uveden konkrétní příklad práce se zdroji v aplikaci 

Microsoft Project. Jedná se o detail činnosti „1. schůzka - Moţnosti Projekty v AX“ ve 

kterém vidíme, ţe se schůzky účastní zdroje: 

 Architekt řešení 

 Konzultant – Projekty 

 Ředitel divize 

 Vedoucí IT 
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S tím, ţe se jedná o prvotní schůzku, na které jsou předkládány moţnosti stávajícího 

ERP systému a jeho rozšíření. Takţe členové projektového týmu INFI se sice schůzky 

účastní, ale je jim nastaven 0% podílu na činnosti. Nevzniká tedy z těchto zdrojů náklad 

pro projekt, protoţe náklad za tyto zdroje je na straně implementátora. 

 

Obrázek 21 - Přiřazení zdrojů u činností (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Na obrázku číslo 20 vidíme, jakou měrou se jednotlivé zdroje podílejí na projektu. Malé 

hodnoty u zdrojů PM #1 - #5. jsou způsobeny právě způsobem práce s projektovými 

schůzkami. Zeleně podbarvené zdroje jsou zdroje implementátora a jsou zde uvedeny 

v takovém čase, který bude fakturován v rámci analýzy nákladů.  
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Obrázek 22 - Práce na projektu (zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Obrázek 23 - Histogram vytíţení zdrojů (zdroj: vlastní zpracování) 
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Přetížení zdrojů 

Jednotlivé zdroje jsem přiřazoval k daným činnostem podle informací, které jsem získal 

na konzultacích s projektovým manaţerem a s architektem řešení. Zjistil jsem však, ţe 

řada zdrojů je přetíţena. To je způsobeno tím, ţe projekt má určité nedostatky 

v plánovací fázi nebo nejsou dané informace zcela správné a jedná se spíše o odhady. 

Během analýzy zdrojů jsem jednak sám upravoval některé zdroje, dle vlastních 

zkušeností s projektem a jednak jsem upřesňoval získané informace komunikací 

s odpovědnými osobami. 

Během své práce v aplikaci Microsoft Project jsem přetíţení zdrojů řešil jedním 

z následujících způsobů: 

 Sníţí se doba trvání činnosti při zachování rozloţení zdrojů na činnosti 

 Zvýší se doba trvání činnosti při zachování zdrojů na činnosti 

 Změní se rozloţení zdrojů na činnosti 

Práce s přetíţenými zdroji je vţdy obtíţná a vyţaduje značné zkušenosti s projektovým 

řízením. Práci se zdroji si lze značně zjednodušit, pokud projekt zpracováváme 

v prostředí aplikace Microsoft Project. Aplikace nám hlídá vyuţití zdrojů a automaticky 

značí přetíţené zdroje. Na následujícím obrázku jsem zachytil přetíţený zdroj 

„Architekt řešení“, kterému bylo špatně naplánováno školení. V jeden den by měl mít 

školení plánování pro vedoucí středisek a zároveň má společně s konzultantem provést 

školení vykazování pro ostatní zaměstnance. Pro vyrovnání daného zdroje jsem vyuţil 

uţitečnou funkcionalitu aplikace Microsoft Project „Vyrovnat zdroj“, která mi 

přeplánovala činnost školení vedoucí středisek na jiný datum. Vzhledem k tomu, ţe tato 

činnost neleţí na kritické cestě, je to z pohledu plánu projektu moţné. 

 

Obrázek 24 - Přetíţení zdrojů projektu (zdroj: vlastní zpracování) 

Nově naplánovanou činnost je vţdy dobré ještě zkontrolovat, případně upravit danou 

činnost či příbuzné činnosti a znovu vyuţít nástroje „Vyrovnat zdroj“. Vyrovnání zdrojů 

se přímo dotýká doby trvání projektu a nákladů na projekt. Při prvním přiřazení zdrojů 

k jednotlivým činnostem dle informací, které jsem získal, jsem měl dobu trvání projektu 

přibližně pracovních 90 dní a celou řadu přetíţených zdrojů. Nejvíce přetíţený byl 
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ředitel divize a architekt řešení. Postupnou úpravou vyuţití jednotlivých zdrojů a 

aplikování funkce pro vyrovnání zdroje se mi podařilo zdroje vyrovnat a plánovaná 

doba realizace projektu se prodloužila na 97 pracovních dní. 

Na obrázku číslo 21 jsem zobrazil rozloţení zdrojů na činnostech v jednotlivých dnech. 

Pro projektového manaţera je to velmi uţitečné zobrazení, protoţe má ihned přehled o 

volných zdrojích ve dnech a můţe tak plánovat jejich práci – toho se vyuţívá jednak 

v plánu projektu a jednak, kdyţ se současně plánuje či realizace více projektů zároveň. 

Při analýze zdrojů jsem si také všiml, ţe vedoucí projektu – ředitel divize je velmi 

vytíţeným zdrojem a pro projekt je to klíčová pozice. Určitě bych zde navrhl vytvoření 

nové pozice – Asistenta vedoucího projektu, který by převzal část administrativní a 

organizační zátěţe vedoucího projektu. Vytvoření této pozice by ulehčilo práci 

vedoucího projektu například s organizováním schůzek či administrativních záleţitostí 

spojených s projektem a také by to mělo vliv například na rizika ohledně nemoci členů 

projektovému týmu – byla by zde alespoň částečná zastupitelnost a sníţila by se 

pravděpodobnost zadrhnutí projektu. 
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3.9 Analýza rizik projektu 

Stupnice pro ohodnocení rizik 

Pro ohodnocení jednotlivých rizik jsem si vytvořil dvě stupnice – první stupnice je pro 

ohodnocení pravděpodobnosti výskytu rizika a druhá stupnice je pro ohodnocení 

dopadu rizika na projekt. 

Hodnoty pro pravděpodobnost výskytu rizika jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tabulka 10 - Hodnoty pravděpodobností (zdroj: vlastní zpracování) 

Popis Hodnota Zkratka Popis 

Velmi nízká pravděpodobnost  0 – 0,2 VNP Pravděpodobnost výskytu rizika je velmi 

malá aţ zanedbatelná 

Nízká pravděpodobnost 0,21 – 0,4 NP Pravděpodobnost výskytu rizika je malá a 

riziko běţně nenastane. 

Střední pravděpodobnost 0,41 – 0,6 SP Běţný výskyt rizika. 

Vysoká pravděpodobnost 0,61 – 0,8 VP Pravděpodobnost výskytu rizika je častá. 

Velmi vysoká pravděpodobnost 0,81 - 1 VVP Pravděpodobnost výskytu je velmi častá a 

lze předpokládat, ţe se s ním v projektu 

setkáme. 

 

Pro ohodnocení dopadu rizik jsem si zavedl podobnou stupnici. Hodnoty jsem opět 

uvedl do následující tabulky: 

Tabulka 11 - Ohodnocení dopadu rizik (zdroj: vlastní zpracování) 

Popis Zkratka Popis 

Velmi nízký dopad  VND Dopad rizika na projekt je zanedbatelný 

Nízký dopad ND Dopad rizika je malý a výrazněji projekt neovlivní 

Střední dopad SD Dopad rizika ovlivní projekt a způsobí potíţe a malé finanční 

ztráty 

Vysoký dopad VD Dopad rizika značně ovlivní projekt a způsobí váţné problémy při 

realizaci projektu 

Velmi vysoký dopad VVD Tato velikost dopadu způsobí existenční problémy a přinese se 

sebou velké finanční ztráty. 
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Dále jsem si vytvořil kombinační tabulku, kde jsem ve sloupcích uvedl dopady rizik a 

v řádcích pravděpodobnosti. Do tabulky jsem poté zadal hodnoty rizik pro různé 

kombinace dopadů a pravděpodobností. Hodnoty rizik jsou na stupnici: Velmi vysoká 

hodnota rizika (VVHR), Vysoká hodnota rizika (VHR), Střední hodnota rizika (SHR), 

Nízká hodnota rizika (NHR) a Velmi nízká hodnota rizika (VNHR). 

 

Tabulka 12 - Verbální ohodnocení rizik projektu (zdroj: vlastní zpracování) 

 Velmi vysoký 

dopad  

(VVD) 

Vysoký 

dopad 

(VD) 

Střední 

dopad 

 (SD) 

Nízký dopad 

(ND) 

Velmi nízký 

dopad 

(VND) 

Velmi vysoká 

pravděpodobnost 

(VVP) 

VVHR VVHR VHR VHR SHR 

Vysoká 

pravděpodobnost 

(VP) 

VVHR VVHR VHR SHR NHR 

Střední 

pravděpodobnost 

(SP) 

VHR VHR VHR SHR NHR 

Nízká 

pravděpodobnost 

(NP) 

VHR SHR SHR NHR NHR 

Velmi nízká 

pravděpodobnost 

(VNP) 

SHR NHR NHR NHR VNHR 

 

V následující části se věnuji ohodnocení jednotlivých rizik, které jsem na projektu 

identifikoval a přiřazení odpovídající hodnoty z předcházející tabulky. 
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Seznam rizik 

Tabulka 13 - Seznam rizik projektu (zdroj: vlastní zpracování) 

Číslo  Hrozba Scénář P D H 

1 Špatná definice 

poţadavků 

Špatná specifikace poţadované funkcionality 

plynoucí z nedostatku informací či nepochopení 

prováděné změny vede k prodlouţení doby 

realizace poţadovaných programových úprav. 

SP SD VHR 

2 Nedodrţení 

časového plánu 

Nebude dodrţen časový harmonogram projektu či 

některá jeho část a to povede k prodlouţení doby 

realizace projektu. 

NP VVD VHR 

3 Nedostatečné 

proškolení 

Zaměstnanci jednotlivých středisek jsou 

nedostatečně proškoleni na novou funkcionalitu 

systému a práce v novém systému jim činí 

problémy. Ohroţeny náklady na projekt – 

dodatečné školení. 

SP VD VHR 

4 Přechod na ostrý 

provoz 

Během přechodu na ostrý provoz nastanou 

problémy, které bude nutné vyřešit co nejrychleji, 

je ohroţena realizace probíhajících zakázek. 

NP VD SHR 

5 Změna názoru 

vedení v průběhu 

projektu 

V průběhu realizace projektu se změní názor 

vedení společnosti na projekt, coţ má za následek 

zrušení projektu nebo omezení poţadované 

funkčnosti systému. 

VNP VVD SHR 

6 Nemoc 

vedoucího 

projektu 

Vlivem nemoci vedoucího projektu – ředitele 

divize je ohroţena doba realizace projektu, protoţe 

se jedná o klíčovou osobu projektu.  

VNP VD NHR 

7 Nemoc člena 

projektového 

týmu 

Vlivem nemoci člena projektového týmu je 

ohroţena doba realizace dílčích částí projektu. NP SD SHR 

8 Zpoţdění 

programových 

úprav 

Implementátor vlivem nedostatečných kapacit či 

špatně definovaných poţadavků nestihne 

realizovat programové úpravy v zadaném termínu.  

SP SD VHR 

9 Špatně 

vypracované 

poţadavky 

Vypracované programové úpravy nesplňují 

poţadovanou funkcionalitu a hrozí prodlouţení 

doby realizace programových úprav. 

NP ND NHR 
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10 Nepřijetí změny Zaměstnanci se brání novému systému. Nepřijmou 

navrhované řešení kvůli nové funkcionalitě. 

Ohroţena doba realizace projektu i nákladů na 

projekt – moţná změna funkcionality systému. 

SP SP VHR 

11 Odchod člena 

projektového 

týmu 

Zaměstnanec, který je členem projektového týmu 

odejde ze společnosti. Společné riziko pro 

zaměstnance implementátora i MJF. Je ohroţena 

doba realizace projektu i rozpočet projektu – přijetí 

a zasvěcení nového člena projektového týmu. 

VNP VD NHR 

12 Krach 

implementátora 

Implementátor vlivem špatné finanční situace se 

dostane do existenčních problémů. Ohroţena 

realizace projektu, případně výběr nového 

implementátora. 

VNP VD NHR 

13 Změna priorit 

implementátora 

Implementátor získá lukrativnější zakázku a 

vlivem nedostatečných kapacit hrozí prodlouţení 

doby realizace projektu. 

VNP SD NHR 

14 Nedostatečná IT 

gramotnost 

Vlivem nízké počítačové gramotnosti se 

prodluţuje čas nutný pro bezproblémovou práci 

zaměstnanců. V případě nutnosti je nutné provést 

interní školení. Hrozí nepřijetí změny systému či 

zvýšení nákladů na projekt. 

SP ND SHR 

15 Sloţitost 

analytických 

sestav 

Poţadované analytické sestavy jsou velice sloţité a 

hrozí prodlouţení doby nutné pro jejich analýzu a 

realizaci. Případně je zde i riziko zvýšení nákladů 

– nutnost vyuţití jiných technologií (například 

OLAP) 

SP SD VHR 

 

Rizika, která mají přiřazenou hodnotu NHR a niţší, nejsou pro projekt významná a 

opatření na tato rizika by bylo kontraproduktivní. Proto jsem tato rizika nezařadil do 

další části návrhů opatření na konkrétní rizika 
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Snižování rizik 

Tabulka 14 - Sniţování rizik (zdroj: vlastní zpracování) 

Riziko Opatření P D H Náklady 

Špatná definice 

poţadavků 

Konzultace připomínek 

Konzultace s architektem řešení 

Kontrola poţadavků 

NP ND NHR 2500,- Kč 

Nedodrţení časového 

plánu 

Kontrola dodrţování termínů 

Motivace, povinnosti, přehled 

Smluvní pokuty a sankce 

NP SD SHR 5000,- Kč 

Nedostatečné 

proškolení 

Výstupy ze školení a jejich kontrola 

Motivace do samostudia 

Přidání školení 

NP SD SHR 12 500,- Kč 

Přechod na ostrý 

provoz 

Otestování, kontrola a dodatečná 

synchronizace dat pro přechod 

Dohled zkušeného administrátora 

VNP VD NHR 1500,- Kč 

Změna názoru vedení 

v průběhu 

Vysvětlení moţností systému 

Vypracování dodatečných analýz 
VNP ND VNHR 2000,- Kč 

Nemoc člena 

projektového týmu 

Moţnosti zastupitelnosti 

Rozšíření projektového týmu  
NP ND NHR 5000,- Kč 

Zpoţdění 

programových úprav 

Hlídání termínů harmonogramu 

Urgování poţadavků 

Smluvní pokuty a sankce 

Přesná definice poţadavků 

VNP ND VNHR 1500,- Kč 

Nepřijetí změny Motivace zaměstnanců 

Vysvětlení potřeby 

Nepodcenění připomínkovací fáze 

NP ND NHR 2500,- Kč 

Nedostatečná IT 

gramotnost 

Průběţné vzdělávání 

Systém předávání znalostí 

Dodatečné školení 

NP ND NHR 5 000,- Kč 

Sloţitost 

analytických sestav 

Dostatečná časová rezerva 

Jasně poţadovaná funkcionalita 

Přizvání BI konzultanta 

VVP ND VNHR 7500,- Kč 
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Mapa rizik 

Pro lepší zobrazení rizik a jejich hodnot po aplikaci opatření jsem zpracoval tzv. mapu 

rizik, do které jsem modrou barvou vynesl původní hodnoty jednotlivých rizik a 

červenou barvou hodnoty, kterých jednotlivá rizika dosahují po aplikaci opatření. 

Abych mohl vytvořit mapu rizik, přiřadil jsem ke kaţdému bodu stupnice číselnou 

hodnotu 1 – 5. Na první pohled je zřejmé, jak aplikace navrhovaných rizik sniţuje 

všechny hodnoty zkoumaných rizik. 

 

 

Obrázek 25 - Mapa rizik projektu (zdroj: vlastní zpracování) 

  

4 6

6

4

4
4

2
4

4
2

0

2

4

6

8

10

12

Špatná definice 
požadavků

Nedodržení časového 
plánu

Nedostatečné 
proškolení

Přechod na ostrý 
provoz

Změna názoru vedení 
v průběhu

Nemoc člena 
projektového týmu

Zpoždění 
programových úprav

Nepřijetí změny

Nedostatečná IT 
gramotnost

Složitost analytických 
sestav



76 

 

Hodnocení rizik 

V  analýze rizik jsem se věnoval rizikům, která jsem ve spolupráci s architektem řešení 

a projektovým manaţerem, identifikoval a u kaţdého rizika jsem odhadl 

pravděpodobnost, s jakou dané riziko nastane a dopad na projekt. Největší pozornost 

jsem věnoval rizikům, která měly hodnotu SHR, VHR a VVHR. Na tato rizika jsem 

navrhl několik opatření tak, abych sníţil celkovou rizikovost projektu. V případě 

realizování všech opatření se v projektu nebude vyskytovat riziko s vyšší hodnotou 

rizika, neţ je střední hodnota rizika (SHR) a celková rizikovost projektu bude v rozmezí 

mezi nízkou hodnotou rizika a střední hodnotou rizika. Rozpočet na opatření pro sníţení 

hodnoty rizika je přibliţně 45 000,- Kč. Nepředpokládám, ţe projektový manaţer bude 

aplikovat všechna opatření, ale lze se v tomto přehledu inspirovat a vyuţít metody, které 

jsem pouţil já pro zpracování analýzy rizik. Rizika jednotlivých činností se během 

realizace projektu stále mění a je proto nutné evidovat tyto změny a aktualizovat údaje u 

jednotlivých rizik.   
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3.10 Analýza nákladů projektu 

Při analýze nákladů je třeba si uvědomit, s jakými náklady se v projektu setkáme. 

Největším nákladem je určitě standardní implementace modulu Projekty. Cena tohoto 

rozšíření byla stanovena implementátorem na částku 170 000,- Kč. Tato cena jiţ 

obsahuje práci architekta řešení (návrh řešení, účast na schůzkách, prezentace řešení), 

cestovné, účast konzultanta na schůzkách a programové úpravy v rámci standardního 

řešení.  

Standardní řešení ovšem nesplňuje poţadavky na projekt a je proto nutné provést dílčí 

programové úpravy řešení, které jsou odhadnuty na 40 hodin. Cena programátora byla 

dohodou mezi oběma stranami stanovena na 1 000,- Kč /hodina. Tato cena jiţ obsahuje 

analýzu řešení programových úprav na straně implementátora a proto je to cena 

konečná za programové úpravy. 

Další významnou nákladovou poloţkou je školení, které nemůţe být součástí 

standardního řešení, protoţe poţadavky na projekt mění funkčnost standardu a proto je 

školení zařazeno jako samostatná nákladová poloţka. Školení provádí architekt řešení 

případně konzultant a částka na školení je vyčíslena na 1600,- Kč / hodina v případě 

vedení školení architektem řešení, nebo 1400,- Kč / hodina v případě vedení školení 

konzultantem. Ke školení se váţe ještě jedna nákladová poloţka, a sice cestovné. 

Cestovné je vypočítáno jako vzdálenost Brno – České Budějovice s nákladovou cenou 

12,- Kč / km. 

Dále se v rozpočtu objevují činnosti, které vykonává architekt řešení a které vstupují do 

projektu jako nákladová poloţka. Těchto činností není mnoho a jsou určeny dohodou 

obou stran. Částka těchto činností je odvozena od hodinové mzdy architekta řešení, 

která činí 1600,- Kč / hodina. 
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Rozpočet projektu 

Tabulka 15 - Rozpočet projektu (zdroj: vlastní zpracování) 

Poloţka Hodin Cena 

Standardní zavedení modulu Projekty  170 000,- Kč 

Programové úpravy mimo rámec standardního řešení 40 40 000,- Kč 

Školení - architekt řešení 16 25 600,- Kč 

Školení - konzultant 8 11 200,- Kč 

Práce architekta  1 1 600,- Kč 

Cestovné  9 600,- Kč 

Celkem náklady na projekt  258 000,- Kč 

Opatření proti rizikům  45 000,- Kč 

Cena celkem včetně opatření proti rizikům  303 000,- Kč 

 

Zpracovaný rozpočet v tabulce č. 15 je rozpočet bez nákladů na interní zaměstnance. 

Jedná se tedy o přehled náklad, které bude muset společnost MOTOR JIKOV Fostron 

a.s. zaplatit společnosti implementátora. Rozpočet bez nákladů na interní zaměstnance 

jsem zvolil po poradě s vedoucím projektu, protoţe se to více blíţí reálnému způsobu 

práce s odhady rozpočtu, se kterými se ve společnosti v podobných případech pracuje. 
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3.11 Přínosy pro společnost 

Hlavním přínos mé diplomové práce pro společnost MOTOR JIKOV Fostron a.s. vidím 

ve vypracování kompletního plánu projektu včetně méně pouţívaných metod 

projektového řízení a zasazení celého projektu do reálného rámce. Ředitel divize (který 

v tomto projektu vystupuje jako vedoucí projektu) můţe vyuţít vypracovaný plán a 

s případnými dílčími změnami jej můţe vyuţít během fáze realizace a fáze 

vyhodnocení. I kdyby nakonec nevyuţil celý plán, určitě v praktické části této práce lze 

najít celou řadu vypracovaných metod projektového řízení, ze kterých lze čerpat cenné 

informace. Celý projekt (nebo alespoň jeho dílčí části) také můţe spoluţit jako určitý 

vzor pro projekty, které mají společné rysy a jejichţ realizace je plánována v jiných 

divizích holdingu. 

Dalším velkým přínosem pro společnost (konkrétně pro projektového manaţera) je, ţe 

jsem celý projekt zpracoval v prostředí aplikaci Microsoft Project. S touto aplikací jiţ 

někteří projektoví manaţeři ve společnosti pracují a mohou tedy v mém projektu 

(soubor aplikace Microsoft Project je na přiloţeném k této diplomové práci) získat 

inspiraci pro práci na jejich vlastních zakázkách a projektech. Konkrétně se jedná o 

práci s nadřazenými činnostmi, práci se zdroji a jejich přidělováním, různé moţnosti 

zobrazení sloupců a popisků, práce s grafy atp. Dalším velkým přínosem zpracování 

projektu v aplikaci Microsoft Project je moţnost vyuţití směrného plánu. Vypracovaný 

projekt můţe slouţit jako směrný plán pro realizaci projektu. Během realizace projektu 

se do aplikace Microsoft Project zadávají aktuální data a porovnávají se s plánem 

projektu. Projektový manaţer tak hned vidí, jak se odchyluje realizace od plánu a jaké 

následné činnosti projektu budou ovlivněny. 

Velký přínos také spatřuji v kompletně vypracované analýze rizik. Společně s vedoucím 

projektu a architektem řešení jsem identifikoval rizika, u kterých je pravděpodobnost, ţe 

se na projektu vyskytnou. S těmito riziky jsem dále pracoval a na ta rizika, která jsem 

vyhodnotil jako pro projekt důleţitá, jsem navrhl i opatření, která sníţí hodnotu 

jednotlivých rizik na akceptovatelnou hodnotu. Přínos pro společnost je tedy nejen 

v konkrétních rizicích a opatřeních pro sníţení hodnot rizik, ale i v naznačení způsobu 

práce s riziky na projektu. 

Dílčím, ale důleţitým přínosem je zpracování vzorové projektové dokumentace. 

V rámci diplomové práce jsem vypracoval několik dokumentů, které mohou poslouţit 
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jako vhodné vzory pro některé dokumenty projektové dokumentace. Konkrétně se jedná 

o identifikační listinu projektu a dokumentu logického rámce. 

Poslední přínos spatřuji v moţnosti vyuţití dat z vypracovaných analýz a metod 

projektového řízení pro znalostní bázi projektového řízení ve společnosti MOTOR 

JIKOV Fostron a.s. Zaznamenáním a vhodnou kategorizací a úpravou dat lze vyuţít 

informace obsaţené v této diplomové práci pro doplnění znalostní báze projektového 

řízení a zpřístupnit tyto informace pro projektové manaţery napříč celým holdingem 

společnosti.  
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Závěr 

Cílem práce bylo navrhnout plán projektu pro řízení zakázkové výroby ve společnosti 

MOTOR JIKOV Fostron a.s. Hlavního cíle i cílů dílčích, které jsem si určil v úvodu 

práce, bylo dosaţeno aplikací různých metod projektového řízení. 

V analýze současného stavu jsem se zaměřil na provedení studie příleţitostí, kterou 

jsem vypracoval za pouţití SLEPT analýzy, Porterova modelu a analýzy 7S. Tyto 

analýzy mi poskytly informace pro zpracování SWOT analýzy, která v práci figuruje 

jako klíčová pro rozhodnutí o realizaci projektu. V této kapitole jsem také zmínil 

základní informace o společnosti a její organizační strukturu. 

V kapitole Vlastní návrhy řešení, přínosy návrhů řešení se věnuji návrhu plánu 

konkrétního projektu. Analyzovaným projektem je projekt pro řízená zakázkové 

výroby, který spočívá v rozšíření stávajícího informačního systému. Hned v úvodu 

projektu se věnuji definici projektových týmů, protoţe na projektu se budou podílet 

zaměstnanci společnosti MOTOR JIKOV Fostron a.s. společně se zaměstnanci 

implementátora stávajícího informačního systému. Dále jsem vypracoval vzory dvou 

klíčových dokumentů – identifikační listiny projektu a logického rámce.  

Pro zpracování následujících částí projektu jsem se vţdy snaţil vyuţít aplikaci pro 

projektové řízení Microsoft Project 2010, ve které jsem celý plán projektu také 

zpracoval. 

Na logický rámec jsem navázal metodou WBS, se kterou pracuji napříč celým 

projektem a kterou povaţuji za jednu z nejdůleţitějších. V další části práce jsem 

zpracoval matici zodpovědností a rozšířenou RACI matici. Po této části následuje první 

větší celek, a sice časová analýza projektu. Pro vypracování časové analýzy projektu 

jsem zvolil metodu CPM (zobrazena pomocí síťového diagramu) a Ganttův diagram. 

Také jsem zde vyuţil uţitečnou funkcionalitu aplikace Microsoft Project a vytvořil 

jednoduchou časovou osu, která mi také poskytuje cenné údaje. Předpokládaná doba 

realizace celého projektu je 97 dní se začátkem realizace 1. 9. 2015. 

Na časovou analýzu jsem navázal analýzou zdrojů. K jednotlivým činnostem jsem 

doplnil odpovídající zdroje. Během práce na zdrojové analýze se vyskytla řada úskalí, 

které se mi ovšem podařilo vyřešit.  

Značnou pozornost jsem také věnoval analýze rizik projektu. Nejprve jsem ve 

spolupráci s architektem řešení a s vedoucím projektu identifikoval rizika projektu, u 
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kterých jsem poté ohodnotil jejich pravděpodobnost výskytu a dopad na projekt. Na 

rizika, která byla vyhodnocena, jako podstatná pro projekt, jsem navrhl opatření pro 

sníţení jejich hodnot. Realizace všech opatření byla vyčíslena na částku 45 000,- Kč.  

Další důleţitou částí byla analýza nákladů, která přímo vychází z analýzy zdrojů 

projektu. Celkové náklady projektu jsou pro společnost MOTOR JIKOV Fostron a.s. asi 

258 000,- Kč bez nákladů na opatření pro sníţení hodnot rizik. V této částce také není 

zahrnuta práce interních zaměstnanců a jedná se tak o částku, kterou bude muset 

společnost zaplatit implementátorovi řešení. 

V poslední části práce jsem shrnul přínosy, které moje práce bude mít pro společnost 

MOTOR JIKOV Fostron a.s. Jako největší přínos práce spatřuji v kompletním 

zpracování celého plánu v aplikaci Microsoft Project a moţnosti jeho vyuţití při 

realizaci projektu či při plánování podobných projektů v jiných divizích holdingu. 

Dalším velkým přínosem je kompletní analýza rizik, která vedoucímu projektu 

poskytuje mnoho cenných údajů a nastiňuje způsob práce s riziky projektu. 

Díky této diplomové práci jsem si více rozšířil znalosti projektového řízení a vyzkoušel 

si zpracování projektu zasazeného do oboru informačních systémů. 
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