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Abstrakt 

 
Tato bakalářská práce se zabývá projektovým managementem a porovnává 
programy, které jsou určeny na řízení investičního projektu. Tyto softwary slouží 
k plánování, správě úkolů, zdrojů a zjišťování aktuálního stavu projektu. V práci 
budu porovnávat programy, které jsou pro řízení těchto projektů 
nejpoužívanější. Pro názornou ukázku plánování bude v každém z vybraných 
programů vytvořen projekt výstavby konkrétního bytového domu. 

 
Klíčová slova  
  
Projektový management, projektové řízení, MS Project, EasyProject, 
ProjectLibre, GanttProject, softwarová podpora, investice, plánování,  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
This thesis deals with project management and compares the programs that are 
designed to control the investment project. These softwares are used to plan, 
manage tasks, resources, and surveys the current state of the project. At work I 
compare the programs that are most commonly used management of these 
projects. To demonstrate planning, will be selected in each of the programs 
created by the project construction of a residential building.  
 
Keywords 
Project management, investment, planning, MS Project, Easy Project, Project 
Libre, Gantt Project, Software support 
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1 Úvod 
 

V poslední době můžeme sledovat velký technologický rozvoj, který se 

dotýká firem většího i menšího rozsahu. Součást tohoto rozvoje je i projektové 

řízení, které se v poslední době stalo uznávaným oborem.  

 Rozšiřování pole projektového řízení znamená i zvyšování požadavků na 

software, který se k těmto projektům využívá. Díky tomu je dnes na výběr 

mnoho programů, které nám trh nabízí. Tyto programy se někdy mění pouze 

v několika detailech. Nejrozšířenější nástroj pro projektový management je dnes 

Microsoft Project, který si své postavení na trhu jistě získal po právu. Nicméně 

celosvětový rozvoj se nezastavuje a nebylo by vhodné zaměřovat se pouze na 

tento nástroj. Jelikož není možné získat přehled o všech produktech, které nám 

trh nabízí, snažil jsem se vybrat ty nejpoužívanější. Vybrané softwary jsou 

porovnány a zhodnoceny v praktické části práce. 

První část je zaměřena na úvod do projektového řízení. Teorie, základní 

pojmy, varianty a rozdělení projektu. Druhá část se zaměřuje na softwarovou 

podporu, její využití v různých fázích projektu a základní rozdělení. Třetí část se 

zabývá projektem bytového domu a jeho stručnou charakteristikou. Je zde 

uvedený rozpočet na jednotlivé objekty, náklady na projekční a inženýrskou 

činnost a strukturní plán projektu výstavby. Tento projekt slouží pro názornou 

ukázku plánování a aplikaci do softwarových nástrojů. Kompletní projekt je 

zpracován v programu MS Project a jeho výstupy lze najít v přílohách. Ve čtvrté 

části jsou uvedeny vybrané programy, jejich stručný popis, základní vlastnosti, 

výhody, nevýhody a jsou zde zobrazené ukázky výstupů projektu z jednotlivých 

programů. V poslední části je srovnání všech hodnocených nástrojů formou 

přehledné tabulky. Dále jsem se snažil sestavit základní kritéria, podle kterých 

by si měl každý uživatel schopen vybrat pro jeho potřeby ten nejvhodnější 

produkt. 

 Hlavní cíle mé práce je ukázka nabízených nástrojů pro podporu 

plánování projektu a jejich využití. To je realizováno ve formě krátkých recenzí a 

zhodnocení jednotlivých produktů. 
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2 Teoretická část 
 

2.1 Projektové řízení 
 

 Projektový management se okolo nás pohybuje už od počátku času, ale 

rozvoj v této oblasti začal až v posledním desetiletí. Je to proces, ve kterém 

jedinec nebo skupina využívá své zdroje k uskutečnění projektu. Má jasně daný 

cíl, začátek a konec. Projektové řízení se vyvinulo v samostatný obor, který 

systematicky zkoumá úspěšné i neúspěšné projekty. 

Výsledkem jsou různá doporučení a na jejich základě vznikly ucelené 

metodologie, které slouží k efektivnímu vedení projektů od začátků do konce. 

Metodika projektového řízení může být přejatá nebo individuální, vytvořena 

osobitým potřebám jednotlivce nebo organizace. Jedná se tedy o aplikaci 

znalostí, schopností, nástrojů a technik na projektové činnosti směřující ke 

splnění požadavků projektu. Zdroje potřebné na jeho provedení jsou omezené 

a jelikož se vymyká obvyklé denní praxi, není tedy předem jistý jeho výsledek. 

Úspěšný projektový management tedy míří ke splnění navržených cílů, při 

dodržení časové lhůty, plánovaných nákladů a s dosažením plánovaného 

cílového výkonu.          [ 1 ] 

 

2.2 Projekt 
 

 Projekt je základní prvek projektového řízení. V obyčejném životě se 

můžeme setkat s tímto termínem v mnoha oblastech lidské činnosti. Ať už v 

souvislosti se stavbou školy, záchranu životního prostředí nebo různých 

školních aktivit. Jak lze pozorovat, projekty mohou být, co se týče účelu 

a obsahu, velmi odlišné. Ale některé vlastnosti mají všechny společné, i když 

jsou odlišně zaměřeny. Ty nadále můžeme rozdělit do jednotlivých typů. 
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 Norma ČSN EN ISO 9000:2000 definuje projekt takto: ,,Projekt je 

unikátní proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty 

zahájení a ukončení, prováděných k dosažení cíle, který vyhovuje specifickým 

požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji.‘‘ [12]. Stručněji 

je definice projektu popsána v Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK): „časově omezené úsilí, jehož cílem je vytvoření unikátního produktu, 

služby nebo určitého výsledku.“ [1,s. 22]. 

Z těchto uvedených definic vyplývá, že jednou ze základních vlastností 

projektu je jeho časová omezenost. Dočasnost, ale nemusí znamenat jejich 

krátkodobost. Některé mohou trvat značně dlouhou dobu, ale jejich přínosy 

přetrvávají mnohem delší čas, než doba realizování samotného projektu. 

K objasnění této myšlenky bych využil zmíněný projekt výstavby školy. 

Výstavba školy bude trvat přibližně dva roky a její kolaudace a zahájení provozu 

bude znamenat ukončení projektu. Ale výsledek tohoto projektu, tedy škola, 

bude využíván ještě řadu desítek let.       

           [ 1 ] 

2.3 Typy projekt ů 
 

Jak bylo zmíněno, projektem může být značné množství činností. Podle 

odlišných hledisek se tyto projekty různě klasifikují. Některé z nich bych na okraj 

rád zmínil. 

Projekty můžeme rozdělit podle toho, kterých aplikačních činností se 

týkají. Například tedy může jít o vývoj a zavedení nového produktu na trh, vývoj 

nové technologie, založení nove firmy, přestavby podniku apod.  

Jako další hledisko je rozdělení podle velikosti a rozsahu projektu. Tyto projekty 

se odlišuji svojí složitostí, obsahem činnosti, dobou trvání apod. Z hlediska 

rozsahu projektu je dělíme na tři skupiny – jednoduché, speciální a projekty 

komplexní.  
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Jednoduché projekty lze popsat jako krátkodobé (měsíc), mají 

jednoduchý cíl, jsou vykonávány jednou osobou a využívají standardizovaných 

postupů.  

Projekty speciální jsou střednědobé, mají nižší rozsah činností, 

vykonávají je více pracovníků a využívají dekompozice na sub-projekty.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Spolupráce na projektu [15] 

 

Poslední ze skupiny jsou projekty komplexní, které můžeme jinak nazvat 

jako unikátní, jedinečné nebo neopakovatelné. Tyto projekty jsou dlouhodobé, 

obsahují mnoho činností, vypracovává je speciální organizační struktura, mají 

vysoké náklady a využívají velký počet sub-projektů. Je, ale nutné opomenout, 

že toto členění je pouze teoretické a důsledky pro praxi jsou minimální, jelikož 

postup pro každý typ projektu je stejný, bez ohledu na jeho rozsah. 

Dalšími hledisky, podle kterých můžeme projekty klasifikovat, jsou 

například dle očekávaného výsledku projektu či z hlediska využití výsledku 

projektu pro vnitřní nebo vnější potřebu.       

           [ 2 ] 
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2.4 Vlastnosti projektu 
 

Hlavní vlastnosti všech projektů, vyplývají z definice normy ČSN EN ISO 

9000:2000. Náleží mezi ně unikátnost, přesné určení cílů, časové omezení, 

náklady a specifikace zdrojů projektu. V dalších kapitolách budou tyto základní 

vlastnosti projektu důkladněji vysvětleny.      

           [ 3 ] 

2.4.1 Unikátnost projektu 

 
Všechny projekty jsou unikátní, jelikož se vytváří pouze jednou. 

Uskutečňuje se za existenci specifických požadavků a cílu, jejichž naplnění je 

požadavkem projektu. Lépe řečeno jedná se jedinečný sled činností, které se 

odlišují od běžných činností nikoli jen svým obsahem, ale v první řadě 

konečným zaměřením. S ohledem na to nemá projekt vzor v minulosti a ani 

v budoucnu nebude možné vytvořit stejný projekt, i když bude mít podobné 

zadání, nelze je vypracovat naprosto totožným způsobem. 

S touto vlastností je spojené riziko, díky němuž se projekt nepodaří 

realizovat podle zadaných kritérií. Zmiňované riziko by nemělo být opomenuto 

a v projektu je zahrnout do analýz provádění od samotného začátku.     

Jelikož je každý projekt jedinečný, je třeba mít i tvořivý přístup při jeho 

návrhu, což vyvíjí vysoké nároky na vedoucí osobu projektu. Z tohoto důvodu je 

doporučené držet se daných metodik, aby se zamezilo nejasnému průběhu 

projektu. 

Jedinečnost ještě zvyšuje skutečnost, že projekt prakticky vždy 

vypracovává jiný pracovní tým.        

           [ 6 ] 

2.4.2 Časové omezení 

 
Každý projekt má stanovené své termíny, ve kterých musí být jednotlivé 

části splněny, tak aby celý projekt mohl být dokončen. Časové vymezení má za 
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následek, že projekt se stává dočasným a jeho doba trvání je omezena. Je 

vyhovující si projekt rozdělit na menší úseky, které na sebe postupně navazují. 

U těchto úseku pak lze snadněji kontrolovat splnění požadovaných cílů a tím 

zjednoduší řízení celého projektu. Rozdělení na menší úseky má mnoho 

pojmenování: úkoly, činnosti, etapy, sub-projekty apod.   

Projekt je ukončen splněním jeho cílů, ale může nastat i situace, kdy cíle 

nejsou splněny, a projekt je ukončen. Nejčastější důvody ukončení projektu, je 

značné přesáhnutí stanovených termínu nebo nákladu na projekt.   

           [ 6 ] 

2.4.3 Přesné ur čení cílů 

 
Všechny projekty mají svůj jasný a předem daný cíl. Cíl projektu můžeme 

považovat za důvod, pro který se projekt uskutečňuje a je tedy jeho základním 

motivem. 

Důležité je kromě stanovených cílů, také vhodně stanovit měřitelné cíle. 

Pomocí nich bude možné měřit, zda bylo cíle projektu skutečně dosaženo a je 

možné také odhadnout efektivitu celého projektu.  

Tyto cíle mohou mít formu hmotného výstupu projektu, jako jsou např. 

vybudování parku, zhotovení výrobku apod. nebo mohou mít formu kvalitativní 

změny např. zlepšení kvality ovzduší, zmenšení nehodovosti motorových 

vozidel apod. 

Cílem tedy každého projektu by mělo být vytvoření koncových výsledků, 

které byly odsouhlaseny zúčastněnými stranami projektu a to za požadovaných 

podmínek jako jsou čas, rozpočet, míra rizika a kvalita projektu.         [ 6 ] 

 

 

 

 

           Obr. 2 Projekt jako změna [4, s.61 ]  
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2.4.4 Náklady 

 
Náklady je možné rozdělit na náklady související s využíváním zdrojů 

a na náklady, které jsou přímo přiřazeny k dílčím činnostem. Náklady, které 

spojeny s použitím zdrojů jsou dvojího typu: 

• Prvním jsou náklady závislé na využitém množství zdroje (mění se 

s množstvím spotřebovaného materiálu čí dobou lidské práce). 

• Druhým typem jsou náklady a využití zdroje (projeví se, pokud je zdroj 

využit) 

Sečtením nákladů na zdroje a nákladů úkolů zjistíme celkové náklady. 

Jedním z hledisek na rozdělení nákladů je také ekonomická podstata 

vynaložených zdrojů. Členění na nákladové druhy: 

• Spotřeba energie a materiálu 

• Využití a spotřeba externích prací a služeb 

• Mzdové a ostatní osobní náklady 

• Odpisy hmotných a nehmotných dlouhodobých aktiv 

• Finanční náklady 

Jiným hlediskem pro rozdělení nákladů je podle účelu, na které jsou 

vynaloženy. Všeobecně se podle tohoto kritéria dělí na výrobní, pomocných a 

obslužných činností.         

           [ 6 ] 

 

Obr.3 Průběh čerpání nákladů v průběhu projektu [3, s.39] 
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2.4.5 Zdroje projektu 

 
 

Zdroje každého projektu jsou při jeho realizaci vždy omezeny a pří jejich 

spotřebování není možné dosáhnout požadovaných cílů projektu. 

Tyto můžeme rozdělit na tři hlavní typy a to na lidské, kapacitní 

a materiálové. 

Materiálové zdroje jsou spotřebovávány v průběhu projektu při přeměně 

vstupů na výstupy. Často pro projekt představují nejmenší omezení, jelikož 

jejich další získání znamená pouze navýšení nákladů. 

Kapacitní zdroje jsou takové, které bývají využity v procesu realizování 

projektu, a jejich kapacita je nějakým způsobem omezena. Následkem toho, že 

daný zdroj nemá dostatečnou kapacitu výstupu, bývá zpomalení celého 

projektu. Typickým kapacitním zdrojem jsou technologická zařízení a různé 

stroje, které nějakým způsobem zasahují do tvorby realizování projektu. 

Navýšením těchto zdrojů v momentě jejich nedostatečné kapacity je možné, ale 

zpravidla to bývá obtížné a finančně nákladné. 

Lidské zdroje představují jednotlivé pracovníky, kteří se na realizování 

projektu podílejí. Jsou podobné zdrojům kapacitním, ale u těchto zdrojů jsou 

důležité jiné vlastnosti. U lidských zdrojů je základní především kvalifikace, 

zkušenosti, vědomosti a praxe. Díky tomu jsou některé lidské zdroje v podstatě 

nenahraditelnými např. velmi zaměření specialisti na určitou problematiku. 

Společnými známkami lidských a kapacitních zdrojů je jejich množství a časová 

využitelnost.           

[ 3 ] 
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2.5 Trojimperativ projektu 
 

 Pojem trojimperativ se používá pro označení tří nejdůležitějších 

parametrů projektu. Těmito parametry jsou čas, zdroje a náklady projektu. Tyto 

parametry jsou ve vzájemném vztahu, který je obvykle vyobrazen jako 

trojúhelník. 

 

                        

                      Obr. 4 Trojimperativ [6, s.20] 

 

Klademe-li vetší požadavky na stupeň kvality (dostupné zdroje), obvykle 

se zvyšují nároky na další dva parametry, čím jsou čas a náklady. A obráceně 

pokud požadujeme, aby byl projekt, co nejdříve ukončen je nutné zohlednit 

vyšší náklady a horší kvalitu provedení. 

Některé literatury doporučují, aby se vybraly dva parametry projektu a na 

ty se zaměřilo. V praxi se však nesmí zapomenout ani na jeden z nich. 

Řešením by tedy měla být vyvážená volba všech parametrů, která musí být 

akceptována zákazníkem projektu i projektovým týmem.    

           [ 6 ] 
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2.6 Organizace projektu 

 

 Každý projekt je realizován dočasným týmem, který má jasné 

organizační jednotky. Zapojení projektového managementu do organizační 

struktury firmy je rozhodnutí, které může mít velký vliv na průběh a úspěšnost 

celého projektu. PMBOK Guide rozpoznává pět typů organizačních struktur: 

projektovou, silnou maticovou, střední maticovou, slabou maticovou a funkční. 

Neexistuje žádné jasné pravidlo pro volbu nejvhodnější struktury, každá z nich 

má své klady a zápory.          [ 4 ] 

2.7 Fáze projektu a jeho životní cyklus 
 

Projekt je soubor činností, který se neustále po dobu svojí existence 

vyvíjí a nachází se v různých fázích. Tyto fáze, ve kterých se mění metody, 

nástroje a techniky, využívané projektovým managementem nazýváme životní 

cyklus projektu.  

Definice životního cyklu projektu podle PMBOK Guide zní: ,,Životní 

cyklus projektu je souborem obecně následných fází projektu, jejichž názvy 

a počet jsou určeny potřebami kontroly organizace, která je v projektu 

angažována.“ [1, s.38] 

 

ZAHÁJENÍ 

 

PLÁNOVÁNÍ 

 

REALIZACE 

 

UKONČENÍ 

 

Obr. 2.6 Fáze projektu výstavby  

KONTROLA A 

MONITORING 
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Životní cyklus tedy můžeme rozdělit do pěti základních fází. 

Fáze zahájení projektu se skládá z aktivit, které by měly odpovídat na 

otázky proč daný projekt chceme realizovat, co bychom chtěli projektem 

dosáhnout, kde bude realizován a jaká jsou možná rizika realizace. 

Fáze plánování nastupuje po fázi zahajovací, kdy už jsou tedy jasné cíle 

projektu, čas i dostupné zdroje. V této fázi je požadováno naplánování aktivit 

projektu tak, aby bylo dosaženo projektových cílů definovaných trojimperativem. 

V projektovém plánu je tedy zapotřebí naplánovat co, jak, kdy, kdo a za kolik 

v projektu provede.   

Ve fázi realizace projektu jsou činnosti, které byly popsány v projektovém 

plánu, prováděny postupně a vytváří výstupy celého projektu. V této fázi je 

zapotřebí řídit lidské a další zdroje, které spolupracují na vykonávaných 

aktivitách. Je nutné zajistit:  

• Řízení vykonávané aktivity podle časového harmonogramu 

• Kvalitu výstupu projektu 

• Řízení rizik projektu 

• Koordinaci dodavatelských služeb  

Výstupem této fáze mohou být také požadavky na změny v projektu, výkazy a 

další zprávy o celkovém průběhu výstavby. 

Fáze monitorování a kontroly má za úkol v čas odhalit případné problémy při 

realizaci projektu. Díky tomu lze započít akce, které napraví a umožní správné 

naplnění cílů projektu. Monitorování projektu tedy chápeme jako průběžné 

sledování výstupů projektu z hlediska dosahovaní stanovených cílů. 

Fáze ukončení projektu zahrnuje aktivity, které jsou spojeny s uzavřením 

projektu a formálním ukončením. Následuje předání finálních produktů 

zákazníkovi a uzavření smluvních vztahů. V této lze shrnout zkušenosti 

a ponaučení z realizace projektu, kde nastaly případné problémy a identifikovat 

jejich původ tak, aby se jim bylo možné vyhnout u budoucích projektů.  

           [ 4 ] 
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3 Softwarová podpora plánování projektu 
 

3.1 Využití softwaru p ři řízení projektu 
 

 Vhodný software pro projektové řízení může organizaci přinést celou 

řadu přínosů. Tyto programy umožňují docela snadno vytvářet, upravovat 

a sdílet výstupy, jako jsou například struktury rozpisu prací, harmonogramy 

dílčích činností, odhadnutí nákladů a jejich čerpání nebo analyzovat rizika 

v jednotlivých fázích projektu. K tomu využívají obecně známých technik, které 

se ovšem v různých programech liší. Avšak některé z nich je možné najít ve 

většině aplikací. Mezi ně bychom mohli zahrnout:  

• metoda PERT : ,, Metoda PERT patří ke stochastickým metodám 

analýzy času. ‘‘ 

•  Ganttův diagram : ,, Ganttův diagram ( harmonogram) slouží ke 

kalendářnímu plánování a k evidenci plnění prací. ‘‘ 

• Síťový graf : ,, Základním modelem projektu pro jeho plánování je tzv. 

síťový graf, který vyjadřuje jednotlivé činnosti projektu a jejich závislosti.‘‘  

      [7, s.112] 

 Dále nám tyto programy nabízejí možnost, kontrolovat průběh projektu 

a srovnat jej s navrhnutým plánem. Mnoho z nich nám také umožňuje na 

základě vybraných výstupů generovat tzv. podpůrné výstupy. Takovými výstupy 

jsou například zprávy o průběhu prací, průběhové grafy, různé výkazy 

a rozpočty. Některé poskytují i další podpůrné funkce, které s procesy projektu 

přímo nesouvisí, jako například komunikační nástroje, různé šablony projektu 

nebo nástroje pro správu dokumentů. 
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3.2 Rozdělení softwaru  
 

V praxi existuje softwarová podpora v různých podobách od jednoduchých 

programů, které fungují izolovaně a jsou určené pro řízení projektů menšího 

rozsahu až po komplikované programové moduly, které jsou součástí 

celopodnikových informačních systémů.  

 

3.2.1 Rozdělení podle typu aplikace 

 
Desktopová aplikace  

• software, který je fyzicky umístěný na pevném disku osobního počítače, 

ze kterého je spouštěný 

• je určená pro jednoho nebo více uživatelů 

Webová aplikace 

• opak desktopové, tato aplikace je poskytována uživatelům ze vzdáleného 

webového serveru pomocí internetové sítě nebo intranetu 

• je určená pro více uživatelů 

• data se ukládají do relační nebo objektové databáze a jsou přístupné 

všem uživatelům, kteří mají oprávnění  

[ 8 ] 

3.2.2 Rozdělení podle po čtu uživatel ů 
 
Jedno-uživatelský systém  

• určený pro práci jednoho uživatele na jedné pracovní stanici 

• spolupráce více uživatelů spočívá ve sdílení datových souborů nebo 

v připojení aplikace k databázovému serveru 
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Více-uživatelský systém 

• pracuje v reálném čase a může být využíván více uživateli, kteří 

spolupracují na jedné úloze nebo pracují individuálně na různých 

úlohách 

• systém vyžaduje autentizaci uživatele ( uživatelské jméno nebo heslo) 

• uživatelé často mají přidělené různé oprávnění, které umožňují přístup 

k různým informacím a funkcím       

          [ 8 ] 

3.2.3 Rozdělení podle funkcí  

 
Nástroje nižší třídy 

• poskytují funkce jako je vytvoření časového plánu, vygenerování 

Ganttova diagramu a plánování rozpočtu 

• jsou určeny pro méně rozsahové a jednoduché projekty 

• většinou se jedná o jedno-uživatelské desktopové aplikace 

Nástroje střední třídy 

• umí navíc zobrazit síťový diagram, napomáhají s analýzou kritické cesty, 

alokací zdrojů, podporou sledování postupu prací na projektu, ulehčují 

vytváření průběžných zpráv apod. 

• mají formu desktopové aplikace, je jedno-uživatelský a jednotlivé projekty 

se uchovávají v samostatných souborech 

Nástroje vyšší třídy 

• disponují navíc sofistikovanými funkcemi pro evidenci projektů na 

organizační úrovni, tj. umožňují sledovat práce na všech realizovaných 

projektech 

• ovládají velmi rozsáhlé projekty, mají vysokou škálu nastavení 

a umožňují současně práci více uživatelů 

• jsou většinou realizované jako webové aplikace, data se ukládají 

v databázích, které jsou nejčastěji na serverech v podnikové síti.        [ 8 ]  
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3.2.4 Rozdělení dle dostupnosti 

 
Dalším způsobem, jak můžeme tyto nástroje rozdělit je podle jejich 

dostupnosti.  

• volně dostupné ( bezplatné )  

Volně dostupné programy jsou ty, které se dají pořídit zdarma a za jejich 

užívání nic neplatíme.   

Typy volně dostupných: Open Workbench, OpenProj, Task Juggler, 

ProjectLibre, GanttProject, Achievo, Basecamp, Hansoft, Jira, JTrack, 

TeamWorkPM apod.   

• komerční ( placené )  

Za tyto programy musíme zaplatit a to buď jednorázově, ročně nebo 

měsíčně – toto rozdělení se odvíjí od typu licence a služeb, které poskytují. 

Typy komerčních : Oracle Primavera, Archibus, Genius project, Clarizen, 

Atollon Workshop, MS Project, Elain MC, Maxwell, Heavy Construction, 

BillQuick, Easy Project, Contec apod.  

           [15] 
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4 Popis projektu 
 

Při vytváření projektu v softwarových programech si nejdříve musím určit 

začátek projektu, od kterého můžu celý projekt naplánovat. Celkový projekt se 

skládá z částí, které nazýváme úlohy. Každá úloha může mít různý zdroj a 

různou délku trvání. Ty na sebe vzájemně navazují a tuto návaznost je třeba 

dodržovat. Jejich jde přehledně vidět ve výstupu z programu a to na Ganttově 

diagramu, síťovém grafu a diagramu průběhu využití nákladů.  

 

4.1 Bytový d ům v Lov čicích 
 

 V této části popíši základní charakteristiky a vlastnosti plánované 

výstavby nízkoenergetického bytového domu, který jsem využil pro aplikaci do 

softwarových programů. Objekt se nachází v katastrálním území Lovčice a to 

v obytné zóně ,,Odměrky‘‘ 

 

4.1.1 Charakteristika bytového domu  
 

Jedná se o novostavbu nízkoenergetického bytového domu. Budova je 

ve tvaru průniku tří obdélníků. Má pět nadzemních podlaží a suterén 

s podzemními garážemi. V objektu se nachází 24 bytových jednotek, z nichž je 

jedna navržena jako bezbariérová. Velikosti bytu jsou od 2+kk až po 6+kk. Byty  

v 1.NP s orientací na jihozápadní stranu mají přístup na terasu (částečně 

zatravněnou). Zelená terasa je také u nadstandardních bytů ve 4. a 5. NP. 

Vstup do objektu je ze severovýchodní strany a je tvořen bezbariérově– 

výšková úroveň je překonána díky hydraulické plošině.  
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Technický popis 

Objekt je navržen jako železobetonový skeletový systém. Technologicky 

ho můžeme popsat jako prefa-monolitický. Sloupy a průvlaky jsou tedy 

prefabrikované. Stropní konstrukce je tvořena spřažením stropních filigránových 

panelů s průvlaky. Spojovacím prvkem mezi patry je ocelové schodiště a výtah 

pro 4 osoby o nosnosti 320kg. Mezibytové příčky jsou řešeny jako sendvičové 

z prvku Porotherm s minerální vlnou, příčky v suterénu jsou z tvárnic Porotherm 

14,5. Ostatní příčky, které se v objektu nacházejí, jsou sádrokartonové. Světlá 

výška místnosti 2 900 mm bude snížena podhledem o 250mm, z důvodu 

instalace TZB a skrytí průvlaků. Obvodový plášť, který je navržený ze dřeva má 

velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti. Zastřešení objektu se skládá ze dvou 

různoběžných pultových střech ve sklonu 15°. Střecha je navržena jako 

dvouplášťová s větranou vzduchovou mezerou. Krytina horního pláště je 

plechová a nosnou konstrukci tvoří dřevěné příhradové vazníky. Založení 

objektu se provedlo na základových pasech z prostého betonu C12/15. 

Pozemek je oplocen (ocelové sloupky + tkané pletivo výšky 150 cm), 

inženýrské sítě budou napojeny z ulice Zahumení.  

 

Prostorové charakteristiky stavby:  

• Počet bytových jednotek: 24 

• Počet nadzemních podlaží: 5 

• Celková zastavěná plocha:  851,4 m2 

• Celkový obestavěný prostor: 14 041,0  m3 

• Podlahová plocha celkem: 1 680,0 m2 

Situační plán objektu – Příloha 1   
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4.2 Rozpočet náklad ů  
 

Náklady stavebního celku 
          

Č. Název JKSO M
J Počet MJ Kč/MJ Cena celkem 

(Kč) 
Lhůta 
(týdny) 

SO 01 Bytový dům 8034441 m3 14 041,0 4 837,0 67 916 317 48 

SO 02 Parkoviště a 
komunikace 8225711 m2 891,4 1 540,0 1 372 756 8 

SO 03 Chodník 8222331 m2 85,1 793,0 67 484 4 
SO 04 Osvětlení 8281211 m 72,0 2 216,0 159 552 4 

SO 05 Sadové 
úpravy 8232311 m2 3075,0 421,0 1 294 57 8 

SO 06 Oplocení 8152481 m 198,0 2 301,0 455 598 4 

SO 07 Přípojka 
plynu 8275111 m 35,7 7 510,0 267 786 4 

SO 08 Přípojka 
elektro 8287311 m 34,1 528,0 18 005 4 

SO 09 Přípojka 
vody 8271111 m 30,4 9 004,0 273 721 4 

SO 10 Kanalizace 
splašková 8272151 m 32,0 7 902,0 252 864 4 

SO 11 Kanalizace 
dešťová 8272151 m 66,4 7 902,0 524 692 6 

     
ZRN 

celkem 72 603 351 Kč 
 

Tab.4.2.2 Náklady stavebního celku (bytový dům)      [ 10 ] 

 

Náklady stavebníka na činnost zhotovitele stavebního celku 

ZRN Základní rozpočtové náklady  72 603 351 Kč 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady ZRN * 3,5 % 2 541 117 Kč 

KC Kompletační činnost zhotovitele ZRN * 2,0 % 1 452 067 Kč 

R Rezerva ZRN * 8,0 % 5 808 268 Kč 

  Celkem 82 404 804 Kč 

Tab.4.2.1 Náklady stavebníka na činnost zhotovitele stavebního celku (bytový 

dům)            
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SO 01 Bytový dům 

SO 01 Spodní stavba 5% 3 395 816 Kč 

SO 01 Horní stavba 29% 19 695 732 Kč 

SO 01 Dokončení 66% 44 824 769 Kč 

 100% 67 916 317 Kč 

 Tab.4.2.3 Rozpočet nákladů SO 01 Bytový dům 

Náklady na projekční a inženýrskou činnost 

Bytový dům jsem zařadil dle publikace UNIKA do III. Pásma honorářové 

zóny. Zde je rozmezí honorářů pro projekční a inženýrskou činnost mezi 

2 907 500 Kč a 3 587 400 Kč. Pro zadaný projekt jsem zvolil náklady na tuto 

činnost  3 300 000 Kč.        [ 11 ] 

Náklady zakázky celkem - NC  

( ZRN+VRN+KC+R) + (PČ+IČ)=NC   

82 404 803,0 Kč + 3 300 000,0 Kč  = 85 704 803,0 Kč     [ 7 ]  

 

4.3 Strukturní plán výstavby projektu  
 

Definování  
   Investiční návrh 
   Investiční rozhodnutí 
Plánování  
   Příprava projektu  
      průzkumy a projektové podklady 
      výběrové řízení a inženýring 
      smlouva s inženýrskou organizací  
      Výběrové řízení na projektanta 
      Smlouva s projektantem 
   Předprojekt  
      Dokumentace pro územní řízení 
      Územní řízení 
      Rozhodnutí o umístění stavby 
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   Projekt  

      Dokumentace pro stavební povolení- Bacis Design 

      Stavební řízení 

      Stavební povolení 

Provád ění 

   Příprava provád ění 

      Zadávací dokumentace pro provádění 

      Výběrové řízení zhotovitele 

      Smlouvy na realizaci 

      Realizační dokumentace- Detail Design 

      Stavebně technologické příprava (vč. Zařízení staveniště) 

   Vlastní provád ění 

      Odevzdání a převzetí staveniště 

      SO01 Spodní stavba 

      S009 Přípojka vody 

      S08 Přípojka elektro 

      S007 Přípojka plynu 

      SO10 Přípojka kanalizace splašková 

      S011 Přípojka kanalizace dešťová 

      SO01 Horní stavba 

      SO06 Oplocení 

      SO01 Dokončení 

      SO04 Osvětlení 

      S003 Chodník 

      SO08 Parkoviště a komunikace 

      S006 Sadové úpravy 

      Práce spojené s realizací  

         Výkon technického dozoru 

         Vedení stavebního deníku 

         Výkon autorského dozoru 

         Dokumentace pro změnová řízení 

   Závěr provád ění 

      Předání a převzetí stavby 

      Závěrečné vyúčtování 

      Dokumentace skutečného provedení 

      Kolaudační řízení 

      Kolaudační rozhodnutí 
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4.4 Výstupy z projektu 
 

 Pro daný projekt jsem vytvořil strukturní plán celého projektu výstavby 

v příslušných úrovních. Tyto výsledky jsem ohodnotil délkou trvání a náklady 

a spojil je příslušnými vazbami. Za základní a hlavní výstupy z každého 

programu považuji Ganttův diagram, síťový graf a diagram průběhu využití 

nákladů. Tyto výstupy nám dávají jasný přehled o návaznostech jednotlivých 

částí projektu, času a nákladech.  

 

Tento projekt jsem vytvořil ve všech vybraných programech. V následující 

kapitole je uvedeno jaké výstupy projektu z jednotlivých programů jsou 

zobrazeny. Kompletní projekt je vytvořen v programu MS Project a všechny 

jeho výstupy nacházejí v příloze:   

Využití nákladů - příloha 2  

Ganttův diagram - příloha 3 

Síťový graf - příloha 4 

 



 

30 
 

5 Softwarové programy  
 

Na základě knihy Projektové řízení Jak zvládnout projekty, jsem pro 

porovnání zvolil 3 programy, které tato publikace popisuje jako: ,,Nejznámější a 

nejvíce používané softwarové aplikace pro podporu plánování a sledování 

postupu prací na projektu.‘‘ [9,s.305] Jelikož dva z programů jsou placené 

komerční a jeden bezplatný, rozhodl jsem se do porovnání přidat další 

bezplatný software.   

Porovnávané nástroje :  

• ProjectLibre (volně dostupný) 

• GanttProject (volně dostupný) 

• EasyProject (komerční) 

• MS Project Standart (komerční) 

U každého z vybraných programu najdete jeho stručný popis, základní 

vlastnosti, výhody a nevýhody. Ve všech byl vytvořen projekt bytového domu a 

zobrazen jejich výstup. Těmito výstupy jsou Ganttův diagram a síťový graf. 

Z důvodu obsáhlosti a velikosti jednotlivých výstupu je znázorněn pouze výsek. 
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5.1 Microsoft Project 
Microsoft Project je v současné době celosvětově nejznámější program 

na plánování a řízení projektu. Umožňuje řízení a správu projektů, procesů 

a sdílených zdrojů. Je zaměřený na vymezení podrobného plánu do 

budoucnosti, v průběhu projektu aktualizuje informace a porovnává je 

s navrhovaným plánem. Mezi klíčové vlastnosti MS Project patří práce na 

projektu, sestavení projektového týmu, plánu a přerozdělení financí. MS Projekt 

nabízí větší množství verzí pro projektové řízení, které se od sebe liší svými 

vlastnostmi a funkcemi: 

MS Project Standart - pro jednotlivce 

   - jednoduché zadávání a řízení harmonogramu činností 

   - různé pohledy na projekt včetně časové osy 

MS Project Profesional - pro projektové manažery 

- vylepšený harmonogram činností 

- týmové plánování, synchronizace se sharePoint 

MS Project Server - pro rozsáhlé projekty 

- Webový harmonogram činností 

- Manager produktového portfolia 

- Vylepšené možnosti BI a reportování   [14,5] 
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Pro moji práci jsem si vybral verzi MS Project standart, u které jsou základními 

vlastnostmi:  

• Vytváření diagramů 

• Jednoduché řízení projektu 

• Plánování úkolů, správa zdrojů, sledování a vytváření sestav 

• Efektivní prezentace 

 

Ganttův diagram 

V MS Projectu se zobrazují úkoly s délkou jejich trvání a náklady projektu v levé 

části. V pravé části je pak grafické zobrazení délky trvání úkolů v podobě pruhů. 

Aplikace umožňuje více typu zobrazení Ganttova diagramu jako například 

vyrovnaný Ganttův diagram, Sledovací Ganttův diagram, Ganttův diagram 

s více směrnými plány a podrobný Ganttův diagram.  

 

Obr. 5.1.1: Zobrazení Ganttova diagramu v MS Project ( bytový dům Lovčice) 
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Síťový diagram 

Pomocí síťového diagramu v MS Projectu můžeme snadno a rychle vytvářet 

nové úkoly vizuálním způsobem. Během vytváření můžeme k úkolům lehce 

zadat název a dobu trvání. 

 

Obr. 5.1.2: Zobrazení síťového diagramu v MS Project ( bytový dům Lovčice) 

Výhod MS Projectu je mnoho, program umožňuje uživatelům nastavit realistické 

cíle pro projektový tým a zákazníkům tím, že vytvoří plány, rozdělí rozpočet a 

spravuje finance. 

Nevýhody oproti ostatním programům, které jsou v porovnání je cena pořízení, 

která se pohybuje kolem 19 000 Kč a jeho vyšší systémové požadavky.  

Závěr 

MS Project má velice přátelské prostředí pro práci a nabízí veškeré funkce pro 

navržení plánu projektu. Jelikož MS Project nabízí množství funkcí, je potřeba 

pro začínajícího uživatele podstoupit aspoň základní kurz, aby je všechny 

efektivně využil. 
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5.2 ProjectLibre 
 

ProjectLibre je bezplatný desktopový open source program pro řízení projektu.  

Nejsou zde žádné další licenční poplatky pro Microsoft Project Server, CAL 

SQL Server a další proprietárních licencí. Tento nastroj je naprogramovaný 

v Jazyku Java. Podporuje základní operační systémy jako Windows, Mac OS 

a Linux.  Je to poměrně dobrý plánovací lehko ovladatelný program, vhodný pro 

menší a střední projekty. 

Základní funkce jsou podobné s aplikací MS Project. 

• Plánování, sledování a kontrolování procesů 

• Monitorování stavu procesů 

• Ganttův diagram 

• Síťový diagram 

• Řízení a správa procesů 

• Metoda kritické cesty 

[16] 
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Největší výhodou je, že celý program je bezplatný. Dalšími výhodami je 

jeho česká lokalizace, prostředí je uživatelsky přívětivé a máme zde možnost 

importu projektů ve formátu mpp (MS Project). 

 Nevýhodou je, nemožnost vkládání a upravovaní úkolů v síťovém 

diagramu. Chybí zde také ukládání projektu do rozhraní mpp. Česká lokalizace 

je pouze částečná, metodu PERT nenabízí vůbec.  

Ganttův diagram 

V ProjectLibre nám nabízí téměř stejné možnosti, jako MS Project. V levé části 

okna se nacházejí úkoly, informace o začátku a ukončení jednotlivých úkolů, 

závislost mezi jednotlivými úkoly a přiřazené zdroje. ProjectLibre nabízí 

uživatelům jen to nejnutnější, co by mohli při své práci využít.    

 

Obr. 5.2.1: Zobrazení Ganttova diagramu v ProjectLibre ( bytový dům Lovčice) 
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Síťový diagram 

Dalším diagramem, který nám ProjectLibre nabízí je síťový diagram. Zde je 

každý úkol v rámečku. Program označuje sumární úkoly černým rámečkem, 

červeně a modře jsou zobrazeny podúkoly. Chybí zde, ale možnost vložení 

nového úkolu nebo změna stávajících. Pokud chce uživatel přidat nový úkol, 

nemá jinou možnost než přidat jej v Ganttově diagramu.  

 

Obr. 5.2.2: Zobrazení síťový diagram v ProjectLibre ( bytový dům Lovčice) 

Závěr 

Tento program je uživatelsky přívětivý nejen pro ty, kteří v některém 

podobném programu pracovali, ale i pro úplné nováčky v oblasti plánování 

projektu. ProjectLibre sice neosahuje tolik možností, jako mají jiné placené 

programy, ale má všechny důležité funkce a digramy, které jsou na plánování 

projektu potřebné. 
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5.3 GanttProject 
 

 GanttProject je další bezplatný open source program. Patří do kategorie 

multiplatformních programů a je naprogramovaný v jazyce Java. Tento program 

lze nainstalovat na operační systémy typu Microsoft Windows, Linux a Mac OS, 

ale požaduje mít nainstalovaný JRE balíček (Java Runtime Edition). Splňuje 

základní vlastnosti softwaru pro správu individuálních projektů. 

 Základní vlastnosti programu: 

• Ganttův diagram 

• Vytvoření struktury a rozpisu práce 

• Kreslení závislosti 

• Definování milníků 

• PERT diagram 

• Přiřazení lidských zdrojů při práci na úkolech 

• Export do PDF, HTML a CSV 

• Soubory MS Project import/export 

• Sdílení projektů se svými kolegy pomocí WebDAV    

          [17] 
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Výhodou programu je multiplatformita, má kompletní menu v češtině, je 

k dispozici zdarma, import a export souborů MS Project, menu je přehledné a 

celkově je program uživatelsky přívětivý.  

Nevýhodou je, že program má velmi omezené definování zdroje – není 

možné přidat jiné než lidské zdroje, chybí zde i možnost přiřadit ke zdrojům 

poznámky, telefonní čísla apod.,    

Ganttův diagram 

Možnosti přizpůsobení diagramu je v tomto případě základní a běžné. Oproti 

ostatním můžeme navíc najít možnost, grafického upravení diagramu. Mimo 

zobrazení a nastavení činností jsou zde k dispozici volby barev všech nebo 

jednotlivých činnosti a nastavení popisku jednotlivých aktivit v diagramu. 

 

Obr. 5.3.1: Zobrazení Ganttova diagramu v GanttProject ( bytový dům Lovčice ) 
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PERT diagram  

Je síťový diagram s odhadem trvání celého projektu. Metoda PERT počítá 

s optimistickým, nejpravděpodobnějším a pesimistickým odhadem délky trvání 

úkolu.  Tato metoda je zde pouze v základních možnostech a není možnost 

nastavit minimální nebo maximální časy trvání, odchylky nebo další možnosti. 

 

Obr. 5.3.1: Zobrazení PERT diagramu v GanttProject ( bytový dům Lovčice) 

 

Závěr 

 Schopnost zobrazení formou záložek spolu se základním panelem 

nástrojů dodává programu velice příjemné pracovní prostředí. Myslím, že ale 

funkcionalita je postačující v oblasti menších projektu. Jelikož jsou zde 

nedostatky v možnostech nastavení jednotlivých funkcí.    
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5.4 EasyProjects 
 

Je produkt české firmy , který je poskytován pomocí webového rozhraní 

a patří mezi tzv. web-based aplikace. Tato aplikace nevyžaduje instalaci 

a pracuje se na ni pouze v internetovém prohlížeči. Můžeme ho zařadit do 

kategorie multiplatformních programů a je naprogramovaný v jazyce Java. 

Svým souhrnným uchopením problematiky řízení projektu přesahuje rámec 

všech porovnávaných aplikací.  

Základní vlastnosti:  

• Plánování projektů a zadávaní úkolů 

• Sledování plnění úkolů, historie úkolů 

• Plánování projektů v Ganttově diagramu 

• Neomezené portfolia 

• Rozpočtování nákladů 

• Zprávy fakturace 

• Sběr a řízení požadavků 

• Vykazování a kontrola odpracovaného času 

• Mobilní podpora           [13] 

Výhody nabízí velké množství funkcí, jako jsou mobilní aplikace, vestavěné on-

line / telefon konference, e-mailová upozornění a oznámení, online podpora, 

není nutná žádná instalace-práce v internetovém prohlížeči 
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Nevýhody jsou, že práce s touto aplikací vyžaduje dostatečné připojení 

k internetu a kvalitní zabezpečení. Neobsahuje síťový graf. Cena pořízení je 

2990 Kč + 990 Kč měsíčně. 

Ganttův diagram  

Možnosti nastaveni aktivit jsou poměrně rozsáhlé a umožňuje přiřadit 

k aktivitám bohaté, někdy až zbytečné detaily. Vkládání detailů k činnostem je 

ale zdlouhavé a složité. 

 

Obr. 5.4: Zobrazení Ganttova diagramu v EasyProject  ( Bytový dům Lovčice) 

 

Závěr 

Aplikace nabízí velké množství funkcí, ale jde převážně o funkce 

doplňkové a víceméně postradatelné pro efektivní řízení, přesto jistě mohou 

v některých případech práci usnadnit a to například početné zprávy nebo 

možnosti komunikace v rámci projektů. Některé činnosti jsou realizovány 

komplikovaně a nepřirozeně. I přes postupnou orientaci v programu, se zdá, že 

se nikdy nebude jednat o lehce ovladatelný nástroj.      
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6 Porovnání program ů a kritéria pro výb ěr 
 

6.1 Porovnání program ů 
 

 ProjectLibre GanttProject MS Project EasyProject 

Licence Open source Open source 
Komerční 

software 

Komerční 

software 

Účel Řízení projektů Řízení projektů 

Řízení a 

portfolia 

projektů 

Řízení a 

portfolia 

projektů 

Web aplikace - - + + 

Zobrazení 
diagramů 

+ + + - 

Intuitivní 
ovládání 

+ + + - 

Licence pro 
více uživatelů 

+ + + + 

Platformová 
nezávislost 

+ + + + 

Mobilní 
podpora 

- - - + 

Technická 
podpora 

- - + + 

Vícejazyčná 
podpora 

+ + + + 

Cena Zdarma Zdarma 19000Kč 

2990 Kč 

+ 990 

Kč/měsíc 

  Tab. 6.1  Porovnání programů 

 

Rozhodnutí, zda jsou pro daný projekt vhodnější volné dostupné nástroje 

nebo komerční závisí na různých faktorech. Pro mnoho lidí, kteří vybírají 

z dostupných nástrojů na trhu, je hlavním faktorem cena. Cena není položkou 

zanedbatelnou, ale při výběru softwaru pro firmu určitě nebude prvořadou. 

Dalšími faktory pro rozhodování jsou spolehlivost a rozsah daného nástroje. 
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Široké spektrum nabízených funkcí a služeb, může být v některých případech 

i jistou nevýhodou. Velká nabídka možností může způsobit zmatek 

a nepřehlednost, zvlášť v případě kdy uživatel nemá dostatek zkušeností a je 

v oboru začátečník. Důležitými faktory by tedy měly být intuitivní a přehledné 

ovládání. 

 

6.2 Rozhodující kritéria pro výb ěr  
 

 Při výběru vhodného nástroje pro plánování projektů je podstatné několik 

faktorů. Záleží na požadovaných vlastností nástroje, a jakou částku je ochotná 

firma investovat. V následujícím textu uvedu základní faktory, které by měli 

pomoci při výběru vhodného softwaru. 

Požadavky 

 Jako první faktor pro výběr vhodného nástroje je definování vlastních 

požadavků, které by program měl splňovat. Mezi nejčastější požadavky patří: 

uživatelský komfort a jednoduchost obsluhy, kvalitní grafické výstupy, sestavení 

histogramů, časových plánů…       [15] 

Zkušební verze 

 Většina komerčních aplikaci poskytuje zkušební verze demo nebo trial. 

Demo verze není časově omezena, ale je limitovaná ve využívání některých 

důležitých funkcí. Trial verze je omezena časem cca 14-60 dní. Díky těmto 

zkušebním verzím máme možnost nahlédnout do prostředí programu, 

vyzkoušet jeho funkce a samotnou práci. Jelikož je každý software individuální, 

je potřeba ho vyzkoušet, zda vyhovuje alespoň základním kritériím.  

Hardwarové vybavení 

Hardwarové vybavení z technologického hlediska velmi rychle stárne. 

U desktopových aplikací můžeme zpravidla říct, že čím je program novější, 

složitější a propracovanější, tím jsou vyšší jeho hardwarové nároky. Pokud má 
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firma zastaralejší výpočetní techniku a nechce investovat do nového vybavení, 

měla by se spíše zaměřit na webové aplikace - u kterých jsou požadavky 

minimální nebo na jednodušší desktopové. Pořízení náročného softwaru na 

zastaralé počítače, může práci znepříjemnit a dokonce prodloužit - pomalá 

odezva zadaných úkolů, možná ztráta dat při pádu softwaru, celkové zpomalení 

PC atd. 

Cena 

Náklady na jednotlivé softwary se můžou značně lišit.  Některé aplikace 

se dají pořídit zcela zadarmo, ale také i za několik desítek tisíc korun. Placené 

programy obsahují, větší množství funkcí což představuje značnou výhodou. 

Otázkou ale je, jestli všechny tyto funkce využijeme nebo si raději pořídím 

levnější popř. bezplatný program s omezenější nabídkou funkcí. Bezplatné 

programy se placeným těžko vyrovnávají, ale i jejich ,,omezené‘‘ funkce nám 

jistě mohou postačit, při řízení některých projektů. U výběru musíme tedy 

zohlednit poměr ceny a využití. 

Uživatelská podpora 

 Softwary pro řízení projektu bývají často složité a pro nováčka je náročné 

dopracovat se k požadovanému úkonu. Pokud program není jeden 

z nejpoužívanějších, je velice obtížné najít osobu, která by Vás v programu 

proškolila. Z tohoto důvodu je potřeba zjistit, zda jsou k programu dostupné 

manuály, návody, příručky a další podklady, které by pomohly k ovládání 

základních funkcí.      
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7 Závěr 
 

Hlavním cílem bakalářské práce byla ukázka nástrojů, které se dají 

využít při plánování projektů. Snažil jsem se vybrat ty nejznámější a 

nejpoužívanější, které nám současný trh nabízí. Po zvážení jsem vybral celkem 

čtyři programy, z nichž dva jsou profesionální komerční nástroje a dva volně 

dostupné z důvodu cenové dostupnosti. Volně dostupné jsou vhodné pro malé 

a méně profitující společnosti, které si nemohou dovolit kupovat drahý softwary, 

ale zároveň ho potřebují.  

 Práce je strukturovaná do dvou částí. V první části práce jsem se snažil 

objasnit základní pojmy a definice projektového managementu potřebné pro 

lepší pochopení problematiky této práce. 

Druhá část je praktická, charakterizuje projekt bytového domu, sestavení 

jeho rozpočtu a strukturního plánu, který sloužil jako podklad v porovnávaných 

programech. Dále se zaměřuje na popis jednotlivých aplikací, uvádí jejich 

vlastnosti, výhody a nevýhody. Souhrnné hodnocení všech vybraných nástrojů 

je ve formě tabulky. Na závěr jsem uvedl kritéria, která by mohla pomoct při 

výběru vhodného nástroje. Ty jsem uvedl z důvodu, že na současném trhnu je 

velké množství těchto programů, které se od sebe svými funkcemi značně liší.  

Podle získaných zkušeností s testovanými programy mohu konstatovat, 

že pro malé projekty, může být postačující jednoduchý nástroj jako je 

ProjectLibre. Tento program je bezplatný, rychle a lehce se ovládá a může mít 

nemalý přínos při řízení těchto projektů.  

Za nejlepší volbu, ale považuji program MS Project. Je uživatelský 

přívětivý a obsahuje všechny funkce, které jsou pro řízení projektu potřebné.   

Výhodou je i jeho rozšířenost, na internetu lze snadno dohledat mnoho 

informací, návodů a rad, které Vám při práci v tomto programu pomohou a 

zajistí tak, abyste mohli dobře a efektivně řídit Váš projekt. 
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PERT – Program evaluation and review technice – metoda používaná v oblasti 
projektového řízení 

NP – Nadzemní podlaží 

Kk  – kuchyňský kout 

TZB – Technické zařízení budov 

BI – Business Intelligence – znalosti, dovednosti, technologie pro lepší 
pochopení chování na trhu 

CAL  – Client Access License – licence distribuovaná společnostmi 

SQL – Structured Query Language – strukturovaný dotazovací jazyk   

OS – Operační systém 

MPP – Message Processing Program - typ souboru, ve kterém jsou ukládány 
projekty MS Projectu 

JRE – Java Runtime Enviroment – typ programovacího jazyku 

PDF – Portable Document Format – přenosný formát dokumentů 

HTML – HyperText Markup Language – hlavní jazyk pro vytváření stránek 

VebDAV  – Web-based Distributed Authoring and Versioning – protokol, který 
činí web zapisovatelným paměťovým médiem  

WEB – World Wide Web – celosvětová síť dokumentů 

CSV – Comma-separated values – souboru určený pro výměnu tabulkových dat 

Demo  – Demonstration – ukázka 

PC – Personal komputer – osobní počítač 

PČ – projekční činnost 


