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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je seznámení s managementem rizik a s metodami používanými 
v managementu rizik. Práce vychází z metodiky ATOM, určené k praktickému managementu rizik. 
Zaměřuje se především na metody vizualizace, které by měly intuitivní a snadno pochopitelnou 
formou prezentovat rizika v projektech IT. Dále hledá různé možnosti vizualizace a jejich uplatnění 
v managementu rizik. Vizualizace mohou být ve formě tabulky, grafu, či v jiné podobě. Práce také 
obsahuje specifikaci požadavků na aplikaci pro vizualizaci rizik vytvořenou podle zjištěných 
informací. Na základě specifikace požadavků je navržena a implementována aplikace pro vizualizaci 
rizik v managementu projektů. V závěru jsou zhodnoceny přínosy práce a jsou navržena možná 
rozšíření. 
 
 

Abstract 

The aim of this master’s thesis is to present risk management and methods used in risk management. 
The thesis is based on the ATOM methodology, which was developed for practical risk management. 
The thesis is focused on methods of the visualization that should present risks at IT projects with an 
intuitive and understandable form. It also concerns with different options of the visualization and their 
use at risk management. The visualization could be like a table, a graph, or another form. The thesis 
also contains requirements specification for risk visualization application created due to found 
information. The design and implementation of the project management risk visualization application 
is based on requirements specification. The benefits of the thesis and possible extensions are proposed 
at the end. 
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1 Úvod 
Tématem této diplomové práce je Vizualizace rizik v managementu projektů. Jejím základním 
pojmem je tedy pojem vizualizace. Vizualizace nemá ustálenou definici, každý si pod ní intuitivně 
představí nějaké zobrazení dat. Pro účely této práce použiji definici z předmětu Vizualizace a CAD, 
která je uvedená v [1]: „Vizualizace je generování (syntéza) grafické informace (zobrazení) na 

základě grafických nebo negrafických dat / informací.“  
Pro pochopení probírané tématiky bude vhodné představit management projektů, management 

rizik a také definovat jejich základní pojmy. Dále bude rozebráno, co si představit pod vizualizacemi 
v managementu rizik. 

Jak vyplývá z definice, za vizualizaci lze považovat i pouhé zobrazení tabulky. Taková 
vizualizace nám však příliš nepomůže. Práce se tedy bude zabývat hledáním takové vizualizace, která 
pochopení usnadní. Metodám vizualizace v managementu rizik se věnuje kapitola 4.9. 

Management rizik je součástí managementu projektů. Proto se druhá kapitola věnuje 
managementu projektů a vysvětluje základní pojmy. Jedná se o pojmy jako projekt, cíle projektu 
a další. O samotném managementu rizik pak pojednává třetí kapitola. Zaměřuje se na vysvětlení 
příslušných pojmů. Jedná se například o pojem riziko a jeho chápání. Dále jsou v této kapitole 
představeny metodiky pro management rizik. Vysvětlené pojmy pak budou využívány ve zbytku 
práce. 

Čtvrtá kapitola se zaměřuje na metody používané v managementu rizik. Opírá se o metodiku 
ATOM – Active Threat and Opportunity Management, tedy aktivní řízení příležitostí a hrozeb. Jedná 
se spíše o obecné metody, které v nějaké podobě existují v managementu rizik nehledě na použitou 
metodiku. Podstatnou částí této kapitoly jsou pak metody vizualizace rizik. 

Pátá kapitola se věnuje specifikaci požadavků na aplikaci pro podporu vizualizace rizik a také 
návrhu takové aplikace. Požadavky budou specifikovány s ohledem na různé zainteresované strany 
a bude kladen důraz na snadnost použití a intuitivní ovládání, stejně jako na přehlednost a užitečnost 
výsledných vizualizací. 

Šestá kapitola se zabývá popisem implementace prototypu aplikace pro vizualizaci rizik. 
Zdrojové kódy aplikace obsahuje přiložené DVD. Popis implementace v této kapitole tedy není 
detailní, jde spíše o nástin, přičemž zájemce nalezne podrobnosti včetně detailních komentářů ve 
zdrojových souborech. Implementace proběhla v jazyce C++ s využitím toolkitu Qt. 

Sedmá kapitola se věnuje ověření funkčnosti implementované aplikace. Dále je v této kapitole 
předvedeno použití aplikace se vzorovým projektem (soubor ukázkový_projekt.xml na 
přiloženém DVD). V této kapitole jsou doporučeny vizualizace a jejich konkrétní nastavení pro 
prezentaci rizik různým zainteresovaným stranám a pro různá typická použití. 

Závěrečná kapitola shrnuje poznatky z diplomové práce. Zhodnocuje přínosy a možnosti 
dalšího směrování práce. Jsou zde navržena možná rozšíření a diplomová práce je zde také celkově 
zhodnocena. 

Diplomová práce přímo vychází ze semestrálního projektu, kde byly uvedeny teoretické 
základy managementu rizik, a také zde byly navrženy požadavky na aplikaci pro vizualizaci rizik. 
Velké části semestrálního projektu byly proto převzaty a rozšířeny v této práci. 
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2 Management projektů 

Tato kapitola vysvětluje základní pojmy managementu projektů a také management projektů 
představuje. Informace v této kapitole vycházejí především z předmětu Management Projektů (MPR), 
viz [2] a [3]. 

Na úvod je vhodné vysvětlit rozdíl mezi managementem projektů a projektovým 
managementem. Tyto pojmy se často pletou, nebo jsou přímo zaměňovány. Projektový management 
je spíše obecná disciplína zabývající se metodami, procesy a zkušenostmi v oblasti managementu 
a podobně. Naproti tomu management projektů je konkrétně zaměřen na projekt a jeho úspěšné 
řízení, zahrnuje potřebné procesy a metody, například i management rizik. 

V podkapitolách nyní budou představeny základní pojmy, jejichž znalost usnadní pochopení 
dalších částí práce. 

 

2.1 Projekt 

Projekt je dle [2] definován jako: 

• Síť činností mající formální začátek a konec, přidělené zdroje a směřující k vytvoření 
určitého produktu. Má také stanoven rozpočet, v rámci kterého musí být stanovených cílů 
dosaženo. S vytvořením tohoto produktu je vždy spojeno určité riziko. 

• Jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení 
a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, který vyhovuje specifických požadavkům, včetně 
omezení daných časem, náklady a zdroji. 

 

2.2 Trojimperativ 

Cíle projektu lze definovat pomocí tří základních podmínek, trojimperativu. Jedná se o vyvážený stav 
mezi rozsahem, časem a náklady, které společně definují výslednou kvalitu. Tedy „Co?“ se má 
udělat, „Do kdy?“ se to má udělat a „Za jakou cenu?“ se to má udělat. Trojimperativ je na obrázku 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 1: Trojimperativ, vychází z [3] 

 

Čas 

Náklady Rozsah 

Kvalita 
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Jakékoli další požadavky lze převést na kombinaci tří základních. Například požadavek na 
lidské zdroje lze převést na náklady, protože lidská práce může být vyjádřena cenou za hodinu práce. 
Jakákoli změna v jednom z těchto tří kritérií se projeví na zbývajících dvou. Když například omezíme 
náklady, bude mít výsledný produkt menší rozsah. Vysvětlení pojmu trojimperativ i obrázek 1 
vychází z [3]. 
 

2.3 Projektový management 

Projektový management je dle [2] definován jako: 

• Uplatnění znalostí, dovedností, nástrojů a technik v projektových činnostech s cílem splnit 
nebo překročit potřeby zainteresovaných stran a jejich očekávání od projektu. 

 
Splnění těchto potřeb vyžaduje najít kompromis v protichůdných požadavcích mezi rozsahem 

prací, časem, náklady a kvalitou, mezi zainteresovanými stranami s různými potřebami a očekáváními 
a mezi stanovenými a nestanovenými požadavky. 

Management projektů obsahuje plánování, organizaci, sledování a řízení projektu v procesu, 
který má za následek dosažení cílů projektu. 

Důležitost řízení projektů spočívá v zajištění úspěšného dokončení projektu. Bez projektového 
řízení totiž nemusí být jasné, co vůbec je cílem projektu. Na některé činnosti se může zapomenout, 
nebo se naopak mohou provádět zbytečně navíc. Může dojít k překročení ceny nebo času 
vyhrazeného pro projekt. Projektový management si klade za cíl takovým problémům předejít. 
 

2.4 Zainteresované strany 

V předchozí části byl použit pojem zainteresované strany. Zainteresovanou stranu lze dle [3] 
definovat jako osobu či organizaci aktivně zapojenou do projektu, nebo jejíž zájmy mohou být 
ovlivněny realizací projektu nebo jejím výsledkem. Zainteresovaná strana může také ovlivnit průběh 
projektu nebo jeho výsledky. 

 

Mezi základní zainteresované strany patří: 

• Zadavatel projektu 

• Uživatelé výsledku projektu 

• Investor 

• Subdodavatel 

• Organizace provádějící projekt 
 

Zainteresovaných stran však může být mnohem více. Jako příklad lze uvést i konkurenci, která 
je ovlivněna tím, že nebyla vybrána k realizaci projektu. Taková konkurence pak nebude mít zájem na 
úspěšném dokončení projektu a může projekt dokonce sabotovat. 

Vzhledem k možnostem zainteresovaných stran ovlivnit projekt je vhodné se na ně soustředit 
i při vizualizaci rizik. Požadavky na aplikaci pro vizualizaci rizik tedy budou navrženy s ohledem na 
zainteresované strany. Vhodné také bude rozdělit zainteresované strany podle jejich vlivu na projekt. 
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3 Management rizik 

V předchozí kapitole byl stručně popsán management projektů, jehož důležitou součástí management 
rizik je. Tato kapitola se tedy zaměřuje na management rizik. 

Management rizik je systematický proces práce s riziky. Nezbytnými součástmi tohoto procesu 
jsou identifikace, analýza a plánování reakcí na rizika. Proces probíhá v celém průběhu řešení 
projektu. Cílem managementu rizik je minimalizace dopadu nepříznivých událostí a současně 
maximalizace dopadu příznivých událostí. 

Dále bude vysvětleno, co to je riziko a jak bude v této práci chápáno. Vysvětlením pojmu 
riziko se zabývá následující podkapitola. Poté bude představena metodika ATOM pro management 
rizik a budou zmíněny i některé další existující metodiky. Především z metodiky ATOM bude tato 
diplomová práce vycházet. Tato kapitola využívá informace z [4] a z [5]. 

 

3.1 Riziko 

Riziko lze chápat dvěma způsoby. Častější přístup je, že za riziko považujeme jakoukoli nejistou 
událost, jejíž vznik a průběh způsobí škody. Samozřejmě ale existují i nejisté události, jejichž výskyt 
bude mít pozitivní dopad. Například že projekt bude dokončen v čase kratším než plánovaném. 
Taková nejistá událost se pak nazývá příležitostí. 

V běžném projektu je třeba řešit jak tyto negativní, tak tyto pozitivní události. Z tohoto důvodu 
může být výhodnější riziko definovat podle [5] takto: „Riziko je jakákoli nejistota, která když nastane, 

může mít vliv na dosažení jednoho nebo více cílů projektu.“ 
Tato definice nezmiňuje, zda jde o pozitivní či negativní vliv. Takto definované riziko se tedy 

dále rozvětvuje na hrozby a příležitosti. Hrozba má negativní dopad a příležitost pozitivní. Takto 
bude pojem riziko chápán v této práci, a pokud bude potřeba, budou použity přímo pojmy příležitost 
a hrozba. 

Každé riziko má několik atributů. Základními jsou pravděpodobnost a dopad. Pravděpodobnost 
specifikuje, jak pravděpodobný je výskyt rizika například na základě historických dat, zkušeností 
a podobně. Dopad udává, jaké následky riziko bude mít, pokud skutečně nastane. Kombinací těchto 
dvou atributů získáme P-I skóre rizika. P značí pravděpodobnost (z anglického slova Probability) 
a I značí dopad (z anglického slova Impact). P-I skóre rizika lze vypočítat podle vzorce: 

 

P-I skóre = Pravděpodobnost × Dopad 
 

Obecně platí, že čím vyšší skóre, tím hůře pro hrozby, ale tím lépe pro příležitosti. V obou 
případech se jedná o rizika, kterými se musíme zabývat. 
 

3.2 Skupiny rizik 

Rizika lze rozdělit do několika skupin, kategorizovat je. Takových dělení je možné vymyslet 
libovolné množství. Jednoduché dělení může být třeba na vnější a vnitřní rizika. Vnější rizika jsou 
mimo projektový tým a nemohou být přímo ovlivněna. Vnitřní rizika jsou ovlivnitelná projektovým 
týmem. 
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Tato práce se bude držet rozdělení z [5], které rozlišuje: 

• Technická rizika 

• Rizika managementu 

• Obchodní rizika 

• Vnější rizika 
 

3.3 Strategie zvládnutí rizik 

Existuje několik základních strategií, jak naložit s identifikovanými a vyhodnocenými riziky. 
Metodika ATOM používá tři strategie pro hrozby, tři pro příležitosti a jednu společnou. Zde je 
uveden jejich seznam, podrobněji se jim věnuje kapitola o plánování odezev na rizika. 

 

Strategie zvládnutí hrozeb: 

• Vyhnutí se 

• Přenesení 

• Redukování 
Strategie zvládnutí příležitostí: 

• Využití 

• Sdílení 

• Rozšíření 
Strategie zvládnutí příležitostí i hrozeb: 

• Přijetí 
 

3.4 Registr rizik 

Pro usnadnění práce s riziky je dobré použít vhodný podpůrný nástroj. Takovým nástrojem může být 
registr rizik, který uchovává nejen rizika, ale i všechny jejich důležité atributy. Jde především o název 
rizika, jeho pravděpodobnost, dopad, ale i spouštěč, strategii jeho zvládnutí a další. 

 
Seznam atributů, které by měly být v registru rizik (dle [6]): 

• Datum poslední změny 

• Jméno rizika 

• Popis, co je riziko 

• Popis, proč riziko může nastat 

• Popis faktorů snižujících nebo zvyšujících pravděpodobnost nebo dopad rizika (risk drivers) 

• Pravděpodobnost a dopad (kvalitativně, semi-kvantitativně, kvantitativně) 

• P-I skóre 

• Jméno vlastníka rizika 

• Detaily strategie zvládnutí rizika 

• Pravděpodobnost a dopad po aplikování strategie 

• P-I skóre po aplikování strategie 

• Pořadí rizika podle P-I skóre 



8 

 

• Popis sekundárních rizik 

• Pořadí podle efektivity: efektivita = snížení P-I skóre / cena aplikování strategie 
 

3.5 ATOM 

Na několika místech práce již byl zmíněn pojem ATOM, tato část jej vysvětluje. ATOM, neboli 
Active Threat and Opportunity Management, je metodika pro řízení příležitostí a hrozeb. Nejedná se 
o standard, ale o praktickou metodiku navrženou ke snadnému použití v projektech libovolné 
velikosti v libovolném odvětví. Metodika ATOM je představena v [5]. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Kroky metodiky ATOM, inspirováno podle [5] 

 
V této práci budu pro management rizik předpokládat využití právě metodiky ATOM. 

Výhodou oproti jiným metodikám je škálovatelnost (lze použít na různě velkých projektech) 
a praktičnost (lze ji snadno použít). Metodika ATOM rizika chápe jako příležitosti i hrozby, což 
vyplývá už z jejího názvu. Příležitosti i hrozby jsou tedy řešeny najednou v rámci jednoho procesu. 
Projektový tým tak nebude odrazován od práce na projektu vlivem velkého množství hrozeb. Hrozby 
totiž budou vyrovnány možnými příležitostmi. 

Metodiku ATOM lze zobrazit jako diagram na obrázku 2. Jednotlivé části metodiky ATOM 
jsou rozebrány v kapitole 4. 
 

Inicializace 

Identifikace 

Vyhodnocení 

Plánování odezev 

Kontrola 

Poprojektová zpráva 

Implementace Podávání zpráv 
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3.6 Další metodiky managementu rizik 

Existuje mnoho dalších metodik pro řízení rizik. Firmy navíc často mají vlastní proprietární 
metodiky. Principy většiny z nich jsou však velmi podobné a rozdíly bývají hlavně v terminologii, 
případně v jiné definici pojmu riziko (viz podkapitola 3.1 věnující se pojmu riziko). 

 
Existují například tyto standardy: 

• Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK®), kapitola 11, Project 
Management Institute (PMI®) 

• Project Risk Analysis and Management (PRAM) Guide, Association for Project Management 
(APM) 

• Management of Risk (M_o_R), Office of Government Commerce (OGC) 

• Risk Analysis and Management for Projects (RAMP) 
 

Na rozdíl od nich ATOM není standardem. Autoři metodiky ATOM ze zmíněných standardů 
vycházejí a dávají k dispozici snadno použitelnou metodiku managementu rizik. 
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4 Metody managementu rizik 
Pro efektivní management rizik je vhodné použít metody, které nás procesem managementu rizik 
provedou. Různé metodiky používají nejrůznější metody, základ je však velmi podobný. Metody 
identifikace, analýzy a plánování odezvy musí existovat vždy, byť třeba pod jiným názvem s mírně 
odlišnou náplní. Například metoda analýzy může obsahovat čistě kvalitativní nebo čistě kvantitativní 
vyhodnocení, ale může být použito také obojí najednou. Záleží na velikosti projektu a jeho 
rizikovosti. 

Tato kapitola tedy uvádí metody tak, jak jsou definovány v metodice ATOM. Tato metodika je 
představena na konci předchozí kapitoly. Práce se metodiky ATOM nebude striktně držet, často bude 
zjednodušena. Cílem totiž není detailní popis této metodiky, ale ukázka praktického managementu 
rizik a míst, kde naleznou uplatnění různé formy vizualizace. Kapitola tedy vychází z [5]. Hlavní část 
se věnuje metodám vizualizace. Metody vizualizace jsou čerpány z různých zdrojů. 
 

4.1 Inicializace 

Na rozdíl od mnoha dalších metodik managementu rizik, v metodice ATOM je prvním krokem 
Inicializace. Autoři této metodiky zdůrazňují důležitost ujasnění si cílů a rozsahu projektu. Pokud cíle 
projektu nejsou jasné, odsouhlasené nebo zdokumentované, nelze efektivně identifikovat rizika. 
Snadno by došlo k přehlédnutí velkých rizik, případně k jejich nevhodnému ohodnocení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Diagram kroku Inicializace, inspirováno podle [5] 
 

Krok Inicializace by měl předcházet nejen managementu rizik, ale i celému projektu. Tento 
krok potřebuje znát velikost projektu. Velikost může být určena vhodným nástrojem. Dále by měl být 
k dispozici seznam zainteresovaných stran. Pokud zainteresované strany nebyly dosud identifikovány, 
je načase provést analýzu nyní. Nakonec je potřeba znát cíle projektu. Krok Identifikace je zobrazen 
na obrázku 3. Výsledkem kroku Inicializace je vytvoření Plánu managementu rizik. 
 
 
 

Inicializační schůze 

Plán 
managementu 

rizik 

Velikost 
projektu Cíle projektu 

Seznam 
zainteresovaných 
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V Plánu managementu rizik budou uvedeny tyto informace: 

• Rozsah a cíle managementu rizik 

• Použitá metodika managementu rizik 

• Použité nástroje a techniky 

• Role a odpovědnosti 

• Způsob podávání zpráv a provádění kontrol 

• Definice rozsahu škály pravděpodobnosti a dopadu 

• Prahové hodnoty a potenciální zdroje rizik 
 

4.2 Identifikace 

Jak název napovídá, hlavní náplní tohoto kroku je identifikace rizik. Jeho předpokladem je existence 
Plánu managementu rizik. Identifikaci lze považovat za nejdůležitější krok, protože jen rizika, která 
jsou identifikována, mohou být řízena. Cílem je identifikovat všechna známá rizika, tedy všechna 
prakticky a realisticky identifikovatelná rizika. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Diagram kroku Identifikace, inspirováno podle [5] 

 

Metodika ATOM používá k identifikaci rizik seminář, během kterého se koná brainstorming, 
analýza předpokladů a omezení a kontrola seznamů známých rizik. Nejprve je potřeba určit účastníky 
tohoto semináře. Účastnit by se měl manažer projektu, odborník na rizika, zástupci klíčových 
zainteresovaných stran a důležití členové projektového týmu. 
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Seznam rizik 
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Po kroku Identifikace je potřeba vyřadit ta rizika, která se ukážou být něčím jiným než rizikem, 
případně duplicitní rizika a také rizika, která s projektem nijak nesouvisejí. Tuto část lze nazvat 
racionalizací. Zbylá rizika jsou popsána metajazykem. Pomocí něj popíšeme příčinu rizika, samotné 
riziko a také jeho efekt. 

Na závěr rizika zaznamenáme, ideálně do nástroje pro podporu managementu rizik. Výstupem 
tohoto kroku je konsolidovaný a odsouhlasený seznam řádně popsaných rizik. Pokud byly navrženy 
prvotní odezvy, měly by být také zaznamenány a následně použity v kroku Plánování odezev. 
Diagram shrnující činnosti prováděné v tomto kroku, ale také jeho vstupy a výstupy, je na obrázku 4. 
 

4.3 Vyhodnocení 

Z kroku Identifikace máme k dispozici seznam rizik, který může být poměrně dlouhý, zvlášť pokud je 
organizace zběhlá v identifikaci rizik. Na běžném projektu mohou být desítky až stovky rizik, 
u zvlášť rizikových projektů i více. Všechna tato rizika nelze řídit stejně důsledně, proto je potřeba 
identifikovaná rizika ohodnotit a uspořádat je podle priority. Cílem je určit největší rizika, jinými 
slovy nejhorší hrozby a nejlepší příležitosti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Diagram kroku Vyhodnocení, inspirováno podle [5] 
 

Dvěma klíčovými faktory rizik jsou pravděpodobnost výskytu a možný dopad na cíle projektu. 
Každé riziko má právě jednu pravděpodobnost výskytu, ale může mít více dopadů na různé cíle. 
V kroku Vyhodnocení každému riziku přiřadíme pravděpodobnost a dopad. Kombinací těchto dvou 
hodnot získáme P-I skóre rizika. Pomocí tohoto skóre můžeme rizika seřadit a určit ta největší. 

Rizika je také vhodné uspořádat do skupin, kategorizovat je. Například určit, která rizika jsou 
technická, obchodní, rizika řízení a podobně. Dále je potřeba nominovat vlastníky rizik. Vlastník 
rizika je vždy konkrétní fyzická osoba, která je za riziko zodpovědná. Tato osoba si musí být vědoma 
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svých povinností a musí vlastnictví rizika přijmout. To může vyplývat z pracovní pozice dané osoby. 
Vlastník rizika má definované pravomoci a zodpovědnosti. 

Metodika ATOM doporučuje provést vyhodnocení rizik na tomtéž semináři, na kterém byla 
identifikována. Lidé, kteří rizika identifikovali, totiž budou mít nejlepší představu o pravděpodobnosti 
jejich výskytu i o jejich možném dopadu. Mohou tak uplatnit své zkušenosti z předchozích projektů. 

Výstupem kroku Vyhodnocení je výchozí registr rizik obsahující všechny aktuálně známé 
informace o každém identifikovaném riziku. V tuto chvíli se jedná o popis rizika, příčinu, efekt, dále 
vyhodnocení pravděpodobnosti a dopadu a nominované vlastníky rizik. Výchozí registr rizik může 
obsahovat i výchozí odezvy navržené během identifikace rizik. Dalším výstupem je kategorizovaný 
seznam rizik uspořádaný podle priorit a seznam hlavních příležitostí a hrozeb, tedy největších rizik. 
Nakonec vznikne dvojitá P-I (P – pravděpodobnost, I – dopad) tabulka, která vizualizuje rizika 
rozmístěná podle pravděpodobnosti a dopadu. P-I tabulka bude více popsána v části o vizualizacích. 
Po provedení kroku Vyhodnocení rizik je možné uplatnit i další metody vizualizace. 

Potřebné vstupy, akce a výstupy kroku Vyhodnocení rizik jsou shrnuty v obrázku 5. 
 

4.4 Plánování odezev 

Předchozí kapitoly se věnovaly identifikaci a vyhodnocení rizik. Porozumění rizikům a jejich popsání 
ale rizika nezmění. Je potřeba vyrovnávat se s riziky. To je náplní kroku Plánování odezev. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6: Diagram činností pro krok Plánování odezev, inspirováno podle [5] 
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Vhodným plánováním odezev je možné optimalizovat šance na dosažení cílů projektu. 
Vývojový diagram se vstupy, výstupy a akcemi pro krok plánování odezev je na obrázku 6. 

Odezva na riziko musí být odpovídající riziku. U některých rizik je na místě zvýšená 
obezřetnost, jindy lze riziko ignorovat a čekat, co se stane. Výběr vhodné strategie odezvy je tedy 
důležitým rozhodnutím a nejlépe jej provedou lidé se zkušenostmi a praxí. Čas věnovaný této části se 
vrátí v efektivitě procesu, kdežto přeskočení bude mít negativní následky. 

 

Riziko Strategie Popis 

Hrozby 

Vyhnutí se 
Eliminace pravděpodobnosti nebo dopadu rizika na projekt. Riziko 
tedy zcela zmizí. Lze dosáhnout třeba změnou projektového plánu, 
případně zrušením příčiny rizika. 

Přenesení 

Přenesení rizika na třetí stranu, která je lépe schopna riziko zvládnout. 
Riziko tedy nezmizí, ale jeho nový vlastník by měl být schopen riziko 
redukovat, či se mu zcela vyhnout. Riziko lze často přenést na 
dodavatele, odběratele, případně na pojišťovnu prostřednictvím 
pojištění. 

Redukování 
Snížení pravděpodobnosti nebo dopadu rizika na projekt. Cílem je 
snížení rizika na přijatelnou úroveň. 

Příležitosti 

Využití Využití příležitosti tak, že bude garantován její výskyt. 

Sdílení 
Sdílení příležitosti se třetí stranou, která je lépe schopna příležitost 
řídit, ať už jejím využitím nebo rozšířením. 

Rozšíření Zvýšení pravděpodobnosti nebo dopadu příležitosti na projekt. 

Příležitosti 
i hrozby 

Přijetí 

Jedná se o odezvu, kdy není podniknuta žádná aktivní akce (například 
protože se to nevyplatí nebo to nejde). Případně je odezva navržena 
pro případ změny okolností, ale není zatím uplatněna. Je také možná, 
pokud jsou k dispozici prostředky (zdroje, čas, peníze) k řešení rizika, 
kdyby skutečně nastalo. 

Tab. 1: Tabulka možných strategií odezev pro rizika, vychází z [5] 

 

Pro každé riziko z registru rizik (z předchozího kroku) vybereme vhodnou strategii odezvy 
z tabulky 1 a navrhneme konkrétní akce pro její naplnění. Na tomto procesu se podílí vlastník rizika, 
který je za riziko zodpovědný. Dále musíme jmenovat osoby zodpovědné za navržené akce 
a seznámit je s jejich povinnostmi a odpovědností. Musí se jednat o konkrétní osoby. Po navržení akcí 
ke splnění příslušné strategie odezvy je potřeba zvážit, zda tyto akce nepřinesou další rizika (tak 
zvaná sekundární či druhotná rizika). Pokud se tak stane, sekundární rizika identifikujeme, 
vyhodnotíme a navrhneme jejich odezvu. V případě, že by sekundární riziko bylo příliš velké, 
můžeme navržené akce prvotního rizika zamítnout. Pak ale musíme pro původní riziko navrhnout jiné 
akce, případně i jinou strategii. 

Vzhledem ke vzniku nových akcí, které je potřeba vykonat, aktualizujeme plán projektu. Také 
provedeme analýzu po aplikaci odezev, abychom určili pravděpodobnost a dopad rizik po úspěšně 
vykonaných akcích odezvy rizik. Pomocí vizualizace můžeme porovnat P-I tabulka před vykonáním 
odezev a po ní. To nám umožní sledovat efektivitu managementu rizik. P-I tabulkou i porovnáním 
jejich verzí před a po aplikaci odezev se bude více zabývat kapitola o vizualizacích. 

Výsledkem kroku Plánování odezev je aktualizovaný registr rizik. Ten nyní obsahuje navíc 
zvolené strategie odezev a pravděpodobnost a dopad rizik po vykonání příslušných akcí odezev. 
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4.5 Podávání zpráv 

Předchozí kroky se věnují identifikaci, vyhodnocení a plánování odezev. Získané informace je nyní 
potřeba předat lidem, kteří s nimi budou pracovat. Tuto činnost zajišťuje krok Podávání zpráv, viz 
obrázek 7. Základem je souhrn všech dosud vzniklých dokumentů do jedné zprávy. Výtah této zprávy 
může být distribuován k různým zainteresovaným stranám, například vedení společnosti nebo 
zákazníkovi, dle Plánu komunikace. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Diagram kroku Podávání zpráv, inspirováno podle [5] 

 

4.6 Implementace 

Činnosti provedené v předchozích krocích jsou pouhou přípravou. Pro efektivní management rizik je 
potřeba naplánované akce provést. V kroku Implementace jsou tedy naplánované akce provedeny. 
Diagram kroku Implementace je na obrázku 8. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Diagram kroku Implementace, inspirováno podle [5] 
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Vstupem tohoto kroku je aktuální registr rizik a plán projektu. Po provedení příslušných akcí 
zjistíme, zda nevznikla sekundární rizika jako následek provedených akcí. Dále hledáme nová rizika. 
Výsledkem kroku Implementace je aktualizovaný plán projektu a aktualizovaný registr rizik. 
 

4.7 Kontrola 

Management rizik tímto nekončí, rizika je potřeba sledovat a řídit po celou dobu provádění projektu. 
V metodice ATOM k tomu slouží velká a malá kontrola. V obou případech je cílem kontrolovat 
známá rizika a jejich vývoj, hledat nová rizika a vyhodnocovat je. Výsledkem kontroly je zpráva 
shrnující zjištěné informace. Rozdíl mezi velkou a malou kontrolou je v hloubce kontroly a v času, 
který kontrole věnujeme. U spíše rutinního projektu postačí malá kontrola spojená s běžnou 
projektovou poradou. U rizikového projektu, se kterým nemáme zkušenosti, je vhodné provést velkou 
kontrolu, jíž bude věnována samostatná schůze. 

Výsledkem je samozřejmě aktualizovaný registr rizik, ale také kontrola efektivity aktuálního 
procesu. Kontroly provádíme až do ukončení projektu. 

 

4.8 Poprojektová zpráva 

Po skončení projektu se doporučuje přezkoumat celý průběh managementu rizik. Můžeme se totiž 
poučit pro budoucí podobné projekty. Často se tak ale neděje, protože členové projektového týmu 
bývají po skončení projektu přesunuti na nový projekt. Poprojektová kontrola také stojí další peníze, 
které zákazník projektu nechce platit, neboť se na jeho produktu již neprojeví. Poprojektová kontrola 
se však v budoucích projektech může vyplatit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9: Diagram kroku Poprojektová zpráva, inspirováno podle [5] 

 

Vstupem tohoto kroku jsou všechny dosud vzniklé dokumenty. Jedná se o registr rizik, zprávy, 
plán a cena projektu. S použitím těchto dokumentů se provede schůze a bude vytvořen konečný 
registr rizik. Na schůzi se provádí kontrola registru rizik a identifikují se a zaznamenávají poznatky. 
Nakonec bychom si měli z právě provedeného managementu rizik vzít lekci, o které sepíšeme zprávu. 
Můžeme rovněž rozšířit kontrolní seznamy rizik přidáním nových rizik a nápadů. 
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4.9 Vizualizace 

V této kapitole se zaměříme na metody vizualizace. V souvislosti s managementem rizik využijeme 
vizualizace mezi vyhodnocením rizik a plánováním odezvy. Vizualizaci zbytkových rizik můžeme 
provést po naplánování protirizikových strategií. U běžného projektu mohou být stovky rizik 
a vhodná vizualizace pomůže vyhodnotit, která rizika jsou nejzávažnější z různých hledisek. Taková 
rizika by pak měla být středem zájmu. 

U vizualizací je důležitá přehlednost, snadnost pochopení zobrazených dat, ale i další 
vlastnosti. Na tyto vlastnosti se tedy zaměřím a pokusím se jim vyhovět. 

 

4.9.1 P-I tabulka 

P-I tabulka je běžný prostředek používaný ke srovnání vážnosti rizik. P znamená pravděpodobnost 
a I značí dopad. Rizika jsou tedy srovnána podle skóre, které je dáno jak pravděpodobností, tak 
dopadem. Skóre lze počítat jako součin pravděpodobnosti a dopadu. Pro určení skóre je potřeba 
kvalitativní stupně ohodnotit, například od 1 do 5. Skóre pak bude v rozsahu 1 až 25, přičemž riziko 
se skóre 25 považujeme za nejvyšší, a naopak riziko se skóre 1 za nejmenší. 

Tato metoda je běžně používána (viz například [5] nebo [6]). Možná si ani neuvědomíme, že 
jde o vizualizaci, nicméně definici vizualizace splňuje. 
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) Velmi vysoká 5 10 15 20 25 

Vysoká 4 8 12 16 20 

Střední 3 6 9 12 15 

Nízká 2 4 6 8 10 

Velmi nízká 1 2 3 4 5 

  Velmi nízký Nízký Střední Vysoký Velmi vysoký 

  Dopad (I) 

Tab. 2: Ukázka P-I tabulky 
 

V tabulce 2 je ukázka P-I tabulky, a to včetně skóre pro jednotlivé buňky. P-I tabulka je 
vhodnou vizualizací rizik při kvalitativní analýze. Při kvalitativní analýze totiž pravděpodobnost 
i dopad rizik hodnotíme slovně. Například riziko má nízkou pravděpodobnost, a pokud nastane, bude 
mít vysoký dopad. 

P-I tabulka se dělí na tři zóny. Jednotlivé zóny je možné odlišit třemi barvami. Červená 
signalizuje vážná rizika, kterými se musíme zabývat, a která mají velký dopad a velkou 
pravděpodobnost. Naopak zelená zóna obsahuje nevýznamná rizika nevyžadující pozornost. Jedná se 
o rizika s malou pravděpodobností a malým dopadem. Mezi červenou a zelenou zónou je oranžová, 
kam patří zbylá rizika. Barevné označení je zvoleno podle barev na semaforu pro dosažení co 
nejvyšší intuitivnosti. Červená zaujme pozornost, zelená je naopak v pořádku. 

Vzorové rozdělení není jediné možné, záleží na způsobu použití. U zvlášť rizikového projektu 
může červená oblast zabírat větší plochu a podobně. 
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Počet stupňů kvalitativní analýzy není pevně daný, nicméně nejčastěji se vyskytuje pět stupňů 
pro obě stupnice. Často může být vhodné stupňům přiřadit i konkrétní hodnoty, respektive rozsah 
hodnot. Některé metodiky to i přímo vyžadují. 

 
Kvalitativní 

popis 
Pravděpodobnost 

[%] 
Dopad na cenu 

[tisíc Kč] 
Dopad na čas 

[dní] 
Dopad na kvalitu 

Velmi vysoký nad 90 nad 100 nad 40 
Podstatný dopad na hlavní 

funkce 

Vysoký 65–90 65–100 30–40 
Podstatný dopad na jednu 

hlavní funkci 
Střední 35–65 35–65 15–30 Dopad na více funkcí 

Nízký 10–35 10–35 5–15 Dopad na jednu funkci 
Velmi nízký do 10 do 10 do 5 Mizivý dopad 

Tab. 3: Vzorová tabulka číselného ohodnocení stupňů 
 

Při analýze si totiž snáze představíme například škodu o velikosti 100 000 korun, než pojem 
velký dopad. Pro pravděpodobnost bude rozsah v procentech, pro dopad může být rozsah v penězích, 
čase, kvalitě, či jiné zvolené jednotce. Dopad tedy může mít vliv na více parametrů a je vhodné 
uvědomit si dopad na každý z nich. Dopad je však vždy možné převést na finanční škodu. Například 
zpoždění znamená placení penále. V tabulce 3 je uveden příklad rozsahů. Při použití číselných 
rozsahů se někdy analýza označuje pojmem semi-kvantitativní, viz [6]. 

Identifikovaná a ohodnocená rizika roztřídíme do P-I tabulky podle jejich pravděpodobnosti 
a dopadu. Na první pohled pak vidíme rozložení rizik. Například že existuje příliš mnoho vážných 
hrozeb a minimum velkých příležitostí. V takovém případě bude vhodné zvážit, zda projekt vůbec 
realizovat. 

Pokud management rizik pracuje současně s příležitostmi i hrozbami, může být výhodné použít 
tak zvanou dvojitou P-I tabulku, viz [5]. Jedná se vlastně o dvě P-I tabulky, kdy jedna vizualizuje 
příležitosti a druhá hrozby. Ukázka dvojité P-I tabulky je v tabulce 4. 

 

     Pravděpodobnost 
(P) 

     

     Velmi vysoká      

     Vysoká      

     Střední      

     Nízká      

     Velmi nízká      

Velmi 
vysoký 

Vysoký Střední Nízký 
Velmi 
nízký 

 Velmi 
nízký 

Nízký Střední Vysoký 
Velmi 
vysoký 

Dopad (I) – hrozby  Dopad (I) – příležitosti 

Tab. 4: Ukázka dvojité P-I tabulky 
 

P-I tabulku lze využít nejen po kroku Vyhodnocení k vizualizaci nalezených a vyhodnocených 
rizik, ale i pro vizualizaci zbytkových rizik po aplikaci protirizikové strategie. Výhodné je 
samozřejmě srovnat P-I tabulku původních rizik a zbytkových rizik. Na první pohled je pak vidět 
jakým způsobem se tabulka změnila. Například že ubyla rizika v červené oblasti, protože byla 
eliminována či využita. Případně lze sledovat množství rizik v jednotlivých buňkách a jejich přesuny. 
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4.9.2 P-I graf 

P-I graf je zobecněním P-I tabulky. Zatímco P-I tabulka je vhodná pro kvalitativní a semi-
kvantitativní analýzu, P-I graf je vhodný pro vizualizaci rizik po kvantitativní analýze. Nejsme totiž 
omezeni konečným počtem stupňů na obou osách, ale máme k dispozici spojitou škálu přes 
pravděpodobnost i dopad. Jinak je princip naprosto stejný jako u P-I tabulky. Více viz [6]. 

P-I graf můžeme rozdělit na oblasti stejně jako u P-I tabulky, například na tři oblasti podle 
barev semaforu. Navíc můžeme vyznačit oblasti se základními strategiemi reakcí na rizika. Vhodné 
jsou přijetí, kontrola, přenesení a vyhnutí se (v případě příležitostí pak využití). Tyto čtyři strategie 
totiž můžeme snadno umístit do rohů grafu. Po zobrazení rizik v grafu tak hned uvidíme vážnost 
rizika (červená, oranžová, nebo zelená), ale také možnou strategii reakce. Příklad možného seznamu 
strategií odezvy je uveden v kapitole 4.4. 

 

 

Obr. 10: Ukázka P-I grafu pro negativní rizika (hrozby) 
 

Ukázku P-I grafu (pro hrozby) lze vidět na obrázku 10. Graf znázorňuje rizika s různou 
pravděpodobností a dopadem. Rizika jsou rozdělena do tří skupin a jsou barevně zvýrazněná. Vlevo 
dole jsou malá rizika (zelená), úhlopříčně z levého horního rohu do pravého dolního rohu jsou střední 
rizika (žlutá) a vpravo nahoře jsou velká rizika (červená). Rizika mohou být očíslovaná, aby se dala 
snadno dohledat v registru rizik. Dále jsou naznačeny strategie odezvy pomocí tečkovaných šedých 
čar. Strategie jsou umístěny intuitivně. Je zřejmé, že rizikům s velkou pravděpodobností a velkým 
dopadem se chceme zcela vyhnout. Zatímco rizika s malou pravděpodobností a velkým dopadem 
chceme přenést na někoho jiného, například formou pojištění. 

Opět lze použít rozšíření pro příležitosti i hrozby, dvojitý P-I graf. Osa s dopadem pak bude 
zobrazena doleva i doprava od nuly. Rizika se záporným dopadem pak můžeme považovat za hrozby, 
zatímco rizika s kladným dopadem za příležitosti. Označení závažnosti rizik bude stejné, změní se 
pouze strategie odezvy. Pro velké příležitosti bude místo vyhnutí se strategie využití a podobně. 
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4.9.3 P-I graf zbytkových rizik 

V předchozí části lze vidět vizualizaci rizik pomocí P-I grafu. Po úspěšném aplikování protirizikové 
strategie se však rizika změní. Může dojít k úplné eliminaci hrozby, či využití příležitosti. 
Pravděpodobnost nebo dopad některých rizik se také může změnit. V důsledku protirizikové strategie 
dokonce mohou vzniknout rizika nová. Projektový manažer určitě ocení prostředek umožňující 
srovnat stav rizik před a po aplikování protirizikových strategií. Takovým nástrojem může být P-I 
graf zbytkových rizik, viz [6]. V takovém grafu jsou vlastně zobrazena všechna rizika před i po 
aplikaci protirizikové strategie a každé riziko je spojeno šipkou s odpovídajícím zbytkovým rizikem 
po aplikaci protirizikové strategie. Na první pohled tak vidíme, jakým způsobem se změnila 
pravděpodobnost a dopad rizika. Pokud riziko zcela zmizelo, bude šipka ukazovat mimo graf. 
V případě zavedení nového rizika bude šipka vedena z oblasti mimo graf. Rozdělení do skupin 
závažnosti stejně jako naznačení možných strategií není potřeba měnit. 

 

 

Obr. 11: Ukázka P-I grafu zbytkových rizik pro hrozby 
 

Ukázka P-I grafu zbytkových rizik je na obrázku 11. Původní rizika jsou zobrazena modrou 
barvou a zbytková rizika červenou. Dvě rizika (1 a 6) byla zcela eliminována, rizikům 3 a 5 klesl 
dopad, riziku 8 klesla pravděpodobnost a riziku 4 se snížila pravděpodobnost i dopad. Tři rizika (2, 7, 
9) zůstala beze změny. Závažné riziko nyní zůstalo pouze jedno. 

 

4.9.4 Mapa rizik 

Mapa rizik je trochu odlišný přístup k vizualizaci a k rozdělení rizik do skupin. Má však podobné 
základní pojetí jako P-I graf rizik. Mapa rizik je představena v [7]. Mapa rizik používá tyto skupiny 
rizik: 
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• Triviální rizika – vyznačují se malým dopadem (bez ohledu na pravděpodobnost) 

• Rizika s velkým dopadem – vyznačují se velkým dopadem (opět bez ohledu na 
pravděpodobnost), platí zde předpoklad platnosti Murphyho zákona, pokud nějaké velké 
riziko může nastat, tak nastane, proto je rizikům této skupiny věnována zvláštní pozornost 

• Jistá rizika – rizika, která zcela jistě nastanou (pravděpodobnost se blíží 100 %, ale nezáleží 
na jejich dopadu), můžeme je nazvat jako omezení 

• Oblast prioritizace – rizika v této oblasti jsou prioritizována s využitím Paretova zákona 
(Paretův zákon říká, že 20 % rizik způsobí 80 % celkového dopadu) 
 

Ukázková mapa rizik s vyznačenými skupinami a naznačeným Paretovým zákonem v příslušné 
oblasti je zobrazena na obrázku 12. Zeleně je zobrazena oblast triviálních rizik, červeně jsou rizika 
s velkým dopadem a oranžově skupina jistých rizik (omezení). Bílá oblast obsahuje rizika 
prioritizovaná Paretovým zákonem. Rizika 8, 4 a 5 jsou nesrovnatelná a přidělíme jim vyšší prioritu. 
Rizika 7, 9 a 11 jsou také vzájemně nesrovnatelná, ale dominují jim jiná rizika a proto jim přidělíme 
nižší prioritu. Například riziko 8 dominuje rizikům 7 a 9 a podobně. 

 

 

Obr. 12: Ukázková mapa rizik 
 
Šířka pruhů jednotlivých oblastí není pevně daná a záleží na nás, jakou nastavíme. Doporučeno 

je zhruba 10 až 20 % stupnice. Rozložení pruhů a tím i oblastí však pevně dané je. Mapa rizik 
nepracuje s atributem skóre rizika, ale rozděluje rizika už podle jednoho parametru (buď 
pravděpodobnost, nebo dopad). Až v oblasti prioritizace se uplatní obě tyto složky, priority se 
nastavují podle Paretova zákona. 

Představme si dvě rizika, riziko A a riziko B. Riziko A má malou pravděpodobnost a velký 
dopad, zatímco riziko B má velkou pravděpodobnost a malý dopad. Dále předpokládejme, že rizika 
A i B mají stejné skóre, vypočítané například jako součin jejich pravděpodobnosti a dopadu. Taková 
rizika bychom mohli považovat za stejně vážná a podle skóre jim přidělit stejnou prioritu. P-I graf je 
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přidělí do stejné skupiny. Mapa rizik však taková rizika oddělí, riziko A například přidělí do skupiny 
rizik s velkým dopadem, zatímco riziko B padne do skupiny jistých rizik. Oddělení rizik lze 
považovat za správné vzhledem k diametrální odlišnosti atributů obou rizik. Záleží však na aplikaci 
a s ní související volbou vhodné vizualizace. 

Jiná metoda vizualizace s názvem mapa rizik je uvedena v [8]. Její podstatou je použití 
nelineární stupnice pro dopad. Díky tomu také rozlišuje rizika A a B uvedená v předchozím odstavci. 

Mapa rizik je původně určena pouze pro hrozby, snadno ji však lze použít i pro příležitosti. Po 
vzoru dvojité P-I tabulky také lze vytvořit dvojitou mapu rizik, která v jednom grafu zohlední 
příležitosti i hrozby. 

 

4.9.5 Pareto diagram rizik 

V předchozí kapitole je zmíněno využití Paretova zákona. Rizika lze s jeho pomocí vizualizovat 
formou grafu, přičemž je možné současně zobrazit křivku kumulativního vystavení riziku. Takový 
graf se nazývá Pareto diagram rizik a více se o něm lze dozvědět v [7]. 

Vychází z mapy rizik z předchozí kapitoly a věnuje se pouze rizikům, která vyžadují 
prioritizaci. Skóre rizika je určeno jako součin pravděpodobnosti a dopadu. Rizika jsou seřazena do 
grafu podle procentuálního podílu na celkovém skóre od největšího a je doplněna křivka 
kumulativního skóre rizik. 

 

 

Obr. 13: Ukázkový Pareto diagram rizik 

 

Ukázkový Pareto diagram rizik je na obrázku 13. V ukázce máme pouze několik rizik, nicméně 
v reálném případě by jich byly desítky, možná stovky. Kterým rizikům se tedy více věnovat? Podle 
Paretova zákona způsobí 20 % rizik 80 % problémů. Proto vybereme prvních 20 % rizik, která by 
měla mít kumulativní vystavení zhruba 80 %. V malém ukázkovém případu by to znamenalo vybrat 
největší dvě rizika. 
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5 Specifikace požadavků a návrh 

aplikace 

V této kapitole jsou sepsány specifikace požadavků na aplikaci pro vizualizaci rizik. Specifikace 
požadavků je vytvořena dle potřeb různých zainteresovaných stran. Aplikaci by měl používat 
projektový manažer k vizualizaci rizik a pro jejich prezentaci různým zainteresovaným stranám, 
jakou jsou nadřízení, zákazník i projektový tým. Tomu by měly odpovídat i zvolené vizualizace 
a jejich možnosti nastavení. 

Na základě specifikace požadavků, z pohledu různých zainteresovaných stran, je navržena 
aplikace pro vizualizaci rizik. 

 

5.1 Specifikace požadavků 

Aplikace pro vizualizaci rizik by měla být snadno použitelná. Měla by nabízet příjemné a intuitivní 
uživatelské rozhraní. Základem aplikace musí být registr rizik, ze kterého budou vycházet všechny 
poskytované možnosti vizualizace. 

Aplikace by měla poskytovat různé možnosti vizualizace vhodné pro různé zainteresované 
strany. Pro zákazníka bude jistě vhodná jiná forma vizualizace než pro projektový tým. Zákazník 
ocení jednoduchou, přehlednou a snadno pochopitelnou vizualizaci, která poskytne rámcový náhled 
na rizikovost projektu bez zbytečných detailů. Projektový tým naopak využije detaily, a proto bude 
vhodné je přehlednou formou zobrazit v jiné vizualizaci. Důležitá bude nastavitelnost vizualizací. 
Jednotlivé prvky vizualizace by měly jít zobrazit volitelně, a tím dát uživateli možnost vytvořit 
z jednoho typu vizualizace jednoduchou i komplexní vizualizaci. 

Aplikace musí umožnit zadaná data uložit, aby po každém spuštění nebylo potřeba zadávat data 
o rizicích znovu. 

Pro další použití vygenerovaných vizualizací by mělo být možné uložit vizualizace jako 
obrázek. Rozdělení rizik ve vizualizacích by se mělo projevit v registru rizik a umožnit tak další práci 
s riziky. 

 

5.2 Specifikace případů použití 

Ze specifikace požadavků vyplývá, že v implementované aplikaci nebudou uživatelé nijak rozlišeni. 
Aplikaci by měl používat především manažer projektu nebo manažer rizik projektu. Tudíž není 
potřeba uživatele autorizovat při spuštění aplikace, ani různým uživatelům dát různá práva. Pro 
případy použití tak budu předpokládat obecného nespecifikovaného uživatele. Příklady použití 
vztahující se k implementované aplikaci jsou: 

• Zadání nového projektu 

• Vložení nového rizika do projektu, editace rizika, odstranění rizika 

• Načtení existujícího (dříve uloženého) projektu 

• Uložení aktuálního projektu 
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• Vygenerování vizualizací a jejich zobrazení (P-I tabulka, P-I graf, Mapa rizik, Graf 
kumulativního skóre) 

• Uložení vizualizace jako obrázku 

• Konfigurace vizualizací 

• Zobrazení nápovědy 
 

5.3 Návrh aplikace 

Návrh aplikace se skládá z návrhu uživatelského rozhraní aplikace, návrhu způsobu uložení dat, ale 
také způsobu implementace aplikace. Tyto části návrhu jsou popsány v následujících podkapitolách. 

 

5.3.1 Návrh GUI 

Aplikace bude uspořádána do karet. První karta bude vyhrazena pro tabulku registru rizik a další 
karty budou k dispozici pro jednotlivé vizualizace. 

Ze specifikace požadavků vychází, že základem aplikace bude registr rizik (bude zobrazen na 
první kartě aplikace). Ten bude pojat formou tabulky, ve které budou vertikálně uspořádána rizika 
a horizontálně budou k dispozici parametry rizik. Data z registru rizik bude možné uložit (viz 
následující podkapitola). 

Na dalších kartách aplikace budou jednotlivé vizualizace. Bude se jednat o dvojitou P-I 
tabulku, P-I graf (P-I graf zbytkových rizik) a mapu rizik (s Pareto diagramem rizik). Všechny 
vizualizace budou ve formě vhodné pro pozitivní i negativní rizika (příležitosti a hrozby). U každé 
vizualizace však bude možné zobrazit si pouze polovinu, takže aplikace bude použitelná pro 
management hrozeb, příležitostí, i obojího zároveň. Také bude možné zobrazit původní a zbytková 
rizika. Na kartě s mapou rizik bude vhodným způsobem zobrazen i Pareto diagram rizik (pomocný 
graf kumulativního skóre). 

Uživatel si bude moci vizualizace konfigurovat formou nastavení v menu aplikace. Bude 
například možné ovlivnit rozsah dopadu rizik, prahové hodnoty, barvy a podobně. Z vizualizací 
budou informace automaticky zpětně ovlivňovat registr rizik a tím usnadní další práci s riziky. Rizika 
tak budou rozdělena podle závažnosti, podle různých vizualizací. 

Jednotlivé vizualizace bude možné uložit jako obrázek. To bude vhodné pro další použití 
výsledných vizualizací. 

 

5.3.2 Uložení dat 

Aplikace musí umožnit ukládání dat. Nebylo by uživatelsky přívětivé, kdyby uživatel musel při 
každém spuštění aplikace znovu zadávat veškerá data ručně. Uložená data budou ve formátu XML 
(eXtensible Markup Language – rozšiřitelný značkovací jazyk, viz [9]) souboru. Ukládána budou data 
z registru rizik, proto bude hlavní tag XML souboru odpovídat registru rizik. Vizualizace není potřeba 
ukládat, neboť se generují dle dat z registru rizik, a tak by jejich ukládání bylo redundantní. Jiná 
situace nastane v případě potřeby uložit vizualizaci jako obrázek. To bude řešeno samostatně. 

Z registru rizik je potřeba ukládat veškerá data. Hierarchicky tedy dojde k uložení dat o jednom 
riziku, proto bude tag bezprostředně vnořený v registru rizik pojmenován jako riziko. Takových tagů 
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může být nekonečně mnoho a budou na stejné úrovni zanoření. Každé riziko pak bude obsahovat 
hlavní z atributů, které jsou zmíněny v kapitole 3.4. 

Ukázka navržené struktury XML jazyka pro potřeby implementované aplikace: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<RegistrRizik> 

    <Riziko> 

        <ID>ID01</ID> 

        <Jméno>Výpadek</Jméno> 

        <Popis>Výpadek elektřiny</Popis> 

        <Pravděpodobnost>25</Pravděpodobnost> 

        <Dopad>500</Dopad> 

        <P-I_skóre>125</P-I_skóre> 

        <Vlastník>Petr</Vlastník> 

        <Strategie>Záložní zdroj</Strategie> 

        <Pravděpodobnost_po>5</Pravděpodobnost_po> 

        <Dopad_po>500</Dopad_po> 

        <P-I_skóre_po>25</P-I_skóre_po> 

        <Sekundární_rizika></Sekundární_rizika> 

        <Datum_změny>26. 3. 2012</Datum_změny> 

        <Kat._PI_tabulka>2</Kat._PI_tabulka> 

        <Kat._PI_graf>1</Kat._PI_graf> 

        <Kat._Mapa_rizik>1</Kat._Mapa_rizik> 

    </Riziko> 

    <Riziko> 

        <ID>ID02</ID> 

        <Jméno>Zpoždění</Jméno> 

        <Popis>Zpoždění dodávek komponent</Popis> 

        <Pravděpodobnost>15</Pravděpodobnost> 

        <Dopad>350</Dopad> 

        <P-I_skóre>52.5</P-I_skóre> 

        <Vlastník>Pavel</Vlastník> 

        <Strategie>Smluvené penále</Strategie> 

        <Pravděpodobnost_po>10</Pravděpodobnost_po> 

        <Dopad_po>150</Dopad_po> 

        <P-I_skóre_po>15</P-I_skóre_po> 

        <Sekundární_rizika></Sekundární_rizika> 

        <Datum_změny>27. 3. 2012</Datum_změny> 

        <Kat._PI_tabulka>1</Kat._PI_tabulka> 

        <Kat._PI_graf>1</Kat._PI_graf> 

        <Kat._Mapa_rizik>1</Kat._Mapa_rizik> 

    </Riziko> 

</RegistrRizik> 

 
Soubor s uloženými daty projektu bude čitelný v jakémkoli textovém editoru a díky použití 

struktury XML může kdokoli soubor zpracovat ve vlastní aplikaci. V XML souboru jsou uloženy 
i některé atributy, které jsou aplikací automaticky určené na základě ostatních dat. Tato data jsou tedy 
redundantní. Jejich existence v XML souboru však umožňuje další zpracování tohoto souboru v jiné 
aplikaci, kde tak mohou být využity informace určené implementovanou aplikací pro vizualizaci 
rizik. 
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6 Implementace 

Tato kapitola popisuje implementaci aplikace, jde o převod návrhu a specifikace z předchozí kapitoly 
do výsledné aplikace. Důležitá je volba implementačního prostředí a použitého programovacího 
jazyka. Dále jsou zde popsány některé podstatné části aplikace. 
 

6.1 Implementační prostředí 

Pro implementaci jsem zvolil jazyk C++ a toolkit Qt. Jedná se o multiplatformní nástroj pro 
implementaci konzolových i grafických aplikací (Microsoft Windows, Mac OS X a Linux), ale 
i aplikací pro mobilní telefony. Toto prostředí jsem zvolil z důvodu dřívějších zkušeností s ním 
a kvůli vhodnosti pro účely implementované aplikace pro vizualizaci rizik. 

Qt je knihovna programovacího jazyka C++. Obsahuje podporu pro lokalizaci (změna jazyka 
aplikace), práci s XML, vlákny, soubory, ale také s grafikou a multimédii. 

Součástí toolkitu Qt jsou vývojové programy Qt Creator a Qt Designer. Aplikace vytvořené 
v tomto toolkitu využívají nativní vzhled operačního systému, ve kterém jsou spuštěny. Aplikace se 
tedy vždy přizpůsobí operačnímu systému a vzhledově zapadají do použitého prostředí. 

Více o toolkitu Qt se lze dočíst na [10]. Dokumentace používaná při implementaci je pak 
k nalezení na [11]. 
 

6.2 Implementované součásti 

V této podkapitole popisuji některé podstatné části aplikace. Jedná se především o registr rizik 
a vizualizace, které představují hlavní součást implementované aplikace. 
 Základem bylo vytvoření grafického uživatelského rozhraní aplikace. To je vytvořeno pomocí 
programu Qt Designer, který umožňuje vytvořit rozhraní pomocí myši a přetahování požadovaných 
prvků do okna aplikace. Jedná se o rychlý a intuitivní postup, který umožňuje vyzkoušet více 
možností a vybrat si nejlepší návrh. Tímto způsobem je vytvořeno hlavní okno aplikace i okno 
s nastavením aplikace i vizualizací. 
 

6.2.1 Registr rizik 

Výchozím prvkem implementované aplikace je tabulka registru rizik. Ta je umístěna na první kartě 

aplikace. Registr rizik je založen na třídě QTableWidget. Bylo potřeba udělat několik úprav oproti 
běžné tabulce. Jedná se o automatické počítání skóre rizika podle pravděpodobnosti a dopadu, 
omezení rozsahu vstupních hodnot u pravděpodobnosti a dopadu, ale také o možnost zamezit 
uživateli upravovat některé buňky 
 V případě že uživatel v nastavení zvolí kvalitativní analýzu rizik, jsou rozsah 
a pravděpodobnost zadávány ve stupních. To je vyřešeno pomocí instancí třídy QComboBox 
umístěných v buňkách tabulky. Tím je zajištěn výběr z několika přednastavených možností. 
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 Poslední tři sloupce registru rizik slouží ke kategorizaci rizik podle jednotlivých vizualizací. 
Tyto buňky jsou nastaveny při změně některého z atributů rizika. Odlišností od ostatních buněk je 
barevné označení, přičemž jsou použity stejné barvy jako u vizualizací. Interně je buňkám přiřazena 
číselná hodnota, která umožní řazení podle těchto sloupců. Tím je dosaženo toho, aby si uživatel 
mohl například nechat vypsat rizika seřazená od největších hrozeb. 
 

6.2.2 P-I tabulka 

Základním typem vizualizace je P-I tabulka. Jako základ její implementace jsem zvolil třídu 
QTableWidget. Jedná se o třídu toolkitu Qt určenou pro práci s tabulkami. Tuto třídu jsem zdědil do 

vlastní třídy PITableWidget a rozšířil ji o vlastní metody. Hlavním principem je rozdělení rizik 

z registru rizik do jednotlivých buněk P-I tabulky. K tomu slouží metoda doPITable(). Nejprve 
dojde k inicializaci, kdy je nastaven potřebný počet řádků a sloupců. Potřebný počet řádků a sloupců 
je vypočten na základě počtu stupňů pravděpodobnosti a dopadu a také podle toho, zda vizualizujeme 
jednoduchou P-I tabulku, nebo dvojitou (příležitosti i hrozby najednou). 

Rizika z registru rizik je poté potřeba přidělit do správných buněk. Aby tato činnost byla 
univerzální, vytvořil jsem metody pro přepočet (reCalcX() a reCalcY()), které podle 
pravděpodobnosti a dopadu určí řádek a sloupec tabulky. Ostatní metody pak zůstanou stejné pro 
jednoduchou i dvojitou P-I tabulku a změní se jen metody pro přepočet. Díky tomu se implementace 
zjednodušuje. Využívá se principů znuvupoužitelnosti. Není potřeba implementovat několik různých 
metod, které by byly velmi podobné. Při jakékoli změně či opravě se pak změna promítne na jednom 
místě a není ji potřeba provádět vícekrát. 

Popisky pro pravděpodobnost a dopad jsou vloženy napevno, stejně jako barevné rozložení, 
a vycházejí z návrhu v kapitole 4.9.1. 
 

6.2.3 P-I graf 

Třída pro vizualizace pomocí P-I grafu je založena na třídě QPainter. Tato třída je určena pro 
nízkoúrovňové kreslení. Díky tomu mohu například symboly pro rizika kreslit do posledního pixelu 
dle svých představ. 

Základem třídy pro vizualizaci pomocí P-I grafu je vykreslení mřížky s popisky. Vykreslení 
rizik je založeno na přepočtu pravděpodobnosti a dopadu rizika na fyzické souřadnice oblasti pro 
kreslení. Stejně jako u P-I tabulky je přepočet ve vlastních metodách (pro obě osy zvlášť). Při změně 
velikosti okna, poměru stran okna, kreslení jednoduchého i dvojitého P-I grafu tak metoda pro 
kreslení rizik zůstává stejná a mění se jen metody pro přepočet. Stejným principem se zpracovávají 
zbytková rizika, pokud jsou specifikována, ale i ostatní prvky vizualizace. Každý z prvků, které lze 
samostatně zobrazovat, je implementován ve vlastní metodě. Některé metody se tak mohou použít 
v jiné vizualizaci. Usnadňuje to implementaci, neboť podobné metody není potřeba implementovat 
vícekrát, ale je implementována obecnější metoda. Ta je pak použita na vhodném místě s vhodnými 
parametry. 

Další prvky P-I grafu, jako jsou sekce závažnosti a další, jsou implementovány 
v samostatných metodách. Základem je vždy určení správných souřadnic a kreslení pomocí 
geometrických útvarů. 
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6.2.4 Mapa rizik 

Mapa rizik využívá množství principů stejných jako P-I graf, proto je mapa rizik obsažena ve stejné 
třídě jako P-I graf. Vykreslení mřížky, původních i zbytkových rizik a šipky naznačující vývoj rizik je 
tak využito v obou vizualizacích. 

Specifika mapy rizik jsou pak tvořena samostatnými metodami. Jedná se o oblasti mapy 
(oblast malých rizik, omezení, velkých rizik a oblast prioritizace). Dále jde o šipky naznačující 
dominanci rizika. Tyto prvky lze volitelně zobrazit či skrýt pomocí nastavení. 

Součástí mapy rizik je graf kumulativního skóre rizika (Paretův graf). Jedná se o pomocný 
sloupcový a spojnicový graf. Ten je pak zobrazen ve stejném okně, na základě požadavku uživatele. 
V tomto grafu se zobrazují rizika z oblasti prioritizace v mapě rizik. Tato rizika jsou zobrazena od 
největšího (podle skóre). Jejich seřazení je zajištěno již při vytváření seznamu těchto rizik. Využívá 
se principu řadícího algoritmu insertsort, kdy je riziko vloženo na vhodné místo do výsledného 
seznamu. Tento přístup je méně výpočetně náročný, než kdyby se po vytvoření neuspořádaného 
seznamu měl tento seznam seřadit. 
 

6.2.5 Nastavení 

Nastavení celé aplikace a všech vizualizací jsem soustředil do menu nastavení. Pro nastavení jsem 
vytvořil vlastní třídu. Ta poskytuje metody pro získání jednotlivých nastavených parametrů. 
Nastavení se dělí do několika částí. Jedna část je společná celé aplikaci a všem vizualizacím, ostatní 
části jsou specifické pro jednotlivé vizualizace. 
 Okno s nastavením obsahuje tlačítko pro okamžitou aplikaci aktuálních hodnot nastavení, 
pomocí kterého může uživatel aplikovat změny konfigurace. Nastavení se projevují ve všech 
vizualizacích i v registru rizik, všechny třídy proto obsahují metody pro nastavení parametrů 
z dialogu nastavení. 

Možná nastavení, včetně popisu jejich funkčnosti, uvádím níže. 
 
Společná nastavení vizualizací: 

• Zobrazit rizika – dostupné možnosti jsou „Pouze příležitosti“, „Pouze hrozby“ a „Příležitosti 
i Hrozby“ – ovlivňuje, zda zobrazit jednoduché nebo dvojité vizualizace, registr rizik však 
stále může obsahovat jak příležitosti, tak hrozby 

• Analýza rizik – dostupné možnosti jsou „Kvalitativní“ a „Kvantitativní“ – určuje, jakým 
způsobem bude uživatel vkládat pravděpodobnost a dopad, zda stupněm (kvalitativně), nebo 
číslem (kvantitativně), při přepínání se dříve zadaná data přepočítají dle nastavení, pro 
vizualizace se také data přepočítají dle potřeby (předpokládá se rovnoměrné rozložení) 

• Rozsah šířky grafu – rozsah grafu v ose X, určuje dostupný rozsah dopadu, lze jím nastavit 
měřítko 

• Zobrazit původní rizika – ovlivní, zda zobrazit původní rizika, jejich zobrazení není nezbytné, 
uživatele mohou zajímat pouze zbytková rizika 

• Zobrazit zbytková rizika – způsobí zobrazení zbytkových rizik (pokud jsou zadána), 
v součinnosti s předchozí volbou umožní vytvořit vizualizaci, které znázorňuje vývoj rizika. 
Samostatně pak slouží k tvorbě vizualizace se zbytkovými riziky, například P-I graf 
zbytkových rizik 
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• Zobrazit vývoj rizika – pomocné nastavení, které způsobí zobrazení šipky mezi původním 
a zbytkovým rizikem (pokud existuje), je nezávislé na předchozích volbách, zvyšuje 
názornost při změně rizika a naznačuje fungování managementu rizik 

• Zobrazit mřížku grafu – mřížka grafů může být vypnuta, současně jsou vypnuty i popisky 
 
Nastavení P-I grafu a P-I tabulky: 

• Rozdělení vážnosti rizika – uživatel může zadat hodnoty skóre rizika, podle kterých bude 
určena vážnost rizika, rizika jsou poté označena jako malá, střední, nebo velká (což se projeví 
zpětně i v registru rizik) 

• Výběr barev pro kategorie vážnosti – souvisí s předchozí volbou, každé kategorii lze vybrat 
barvu, výchozí jsou určeny podle kapitoly 4.9.1, pokud by ale text při dané barvě byl 
nečitelný, nebo se zobrazoval špatně například na projektoru, může si uživatel vybrat jinou 
barvu nebo odstín 

• Zobrazit výchozí strategie – umožňuje povolit či zakázat doporučení výchozích strategií 
odezvy na riziko v P-I grafu 

• Zobrazit sekce vážnosti – ovlivňuje zobrazení barevných útvarů, které vymezují oblast 
velkých, středních a malých rizik, může být vhodné vypnout při větším množství rizik a tím 
redukovat případnou nepřehlednost 

 
Nastavení mapy rizik: 

• Velikost oblastí mapy rizik – zde se nastavuje šířka pruhů, které vymezují oblasti v mapě 
rizik, jedná se o oblasti velkých a malých rizik a také oblasti pro omezení, nepřímo se tím 
vymezuje oblast prioritizace, měnit lze velikost těchto oblastí, nikoli jejich uspořádání 

• Výběr barev pro oblasti mapy rizik – pro jednotlivé oblasti je možné zvolit barvu, toto 
nastavení je oddělené od volby barev P-I grafu a P-I tabulky, neboť jde o principiálně jinou 
vizualizaci a tak je vhodné nechat uživateli volnost 

• Zobrazit oblasti mapy rizik – oblasti mapy rizik lze zobrazit či skrýt pomocí tohoto nastavení 

• Zobrazit dominanci rizik – zobrazí pomocné šipky pro rizika v oblasti prioritizace mapy rizik, 
tyto šipky pak pomohou určit, zda je některé riziko větší než jiné, případně zda jsou rizika tak 
zvaně nesrovnatelná (to nastává, pokud je pravděpodobnost rizika větší a dopad menší, než 
atributy jiného rizika) 

 
Nastavení exportu vizualizací: 

• Šířka exportované vizualizace a Výška exportované vizualizace – rozměry pro obrázek, 
pokud uživatel bude chtít některou vizualizaci uložit jako obrázek, uživatel si tak podle 
cílového použití může vygenerovat tak velkou vizualizaci, jak potřebuje 

 

6.2.6 Načítání a ukládání dat 

Data aplikace se uchovávají v XML souboru. Toolkit Qt poskytuje třídy QXmlStreamWriter 

a QXmlStreamReader pro práci s XML. Tyto třídy umožňují vytvoření ale i zpracování XML 
souboru. Implementaci metod pro ukládání a načítání dat aplikace tak velmi usnadňují. 
 Ukládat je potřeba pouze data z registru rizik. V podstatě se tedy při ukládání prochází 
tabulka registru rizik po buňkách a informace v každé buňce se uloží do příslušného tagu XML 
souboru. Stejně tak při načítání dat jsou postupně čtena data XML souboru a následně jsou postupně 
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ukládána do buněk tabulky. Výjimku tvoří hodnoty automaticky počítané (například skóre rizika), ty 
pak není potřeba načítat. 
 Ukládání vizualizací jako obrázků je ještě jednodušší. V toolkitu Qt stačí vytvořit instanci 
třídy QPixmap. Tuto instanci lze použít jako parametr metody pro vykreslení (metoda render() 

v případě P-I tabulky) a pak uložit obrázek pomocí metody save(). Qt podporuje běžné obrazové 
formáty, jako jsou png, bmp, gif, jpg, jpeg a tiff, přičemž záleží na podpoře operačního systému. 
 
 

7 Ověření funkčnosti aplikace 

Funkčnost implementované aplikace jsem ověřil na ukázkových datech (viz soubor 
ukázkový_projekt.xml na přiloženém DVD). Testování probíhalo v operačním systému MS 
Windows 7 (32 bit). Následující podkapitoly obsahují popis uživatelského rozhraní aplikace a popis 
funkčnosti aplikace. Čtenář si tak může udělat představu o schopnostech aplikace, a v případě že si 
chce aplikaci sám vyzkoušet, bude seznámen s ovládáním. 
 Ovládání je popsáno v nápovědě přímo v aplikaci (dostupná pomocí klávesy F1). Nápověda 
je uložena také v souboru napoveda.html na přiloženém DVD. 
 

7.1 Popis uživatelského rozhraní aplikace 

Aplikace se skládá z hlavního okna, dialogu pro nastavení, nápovědy a dalších prvků. Hlavní okno 
aplikace, které obsahuje všechny potřebné prvky, je předvedeno na obrázku 14. 
 

 

Obr. 14: Hlavní okno aplikace 

 

Titulek okna obsahuje kromě názvu aplikace (Vizualizace Rizik v Managementu Projektů) také 
název aktuálně otevřeného projektu. Uživatel si tak nemusí pamatovat, pod jakým názvem projekt 
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uložil, nebo jaký projekt otevřel. V případě založení nového projektu, jako je na obrázku 14, je 
uživatel informován textem „Nový projekt“. 

Jednoduché menu aplikace obsahuje položky Soubor, Nastavení a Nápověda. Sekce Soubor 
umožňuje začít nový projekt – Nový (klávesová zkratka ctrl + N), Otevřít (ctrl + O) a Uložit 
(ctrl + S) projekt. Dále umožňuje uložit vizualizaci jako obrázek – Uložit vizualizaci a samozřejmě 
aplikaci ukončit – Konec (ctrl + Q). Sekce Nastavení obsahuje položku Vizualizace (alt + V), která 
zpřístupní rozsáhlé nastavení aplikace i jednotlivých vizualizací (popsáno níže spolu s obrázkem 16). 
Položka Nápověda pak obsahuje Obsah (F1) – nápověda aplikace a informace O programu. 
Aplikace podporuje klávesové zkratky pro často používané funkce. Použité klávesové zkratky se drží 
běžných standardů, například otevření souboru pomocí ctrl + O, či nápověda pod klávesou F1. 

Nástrojová lišta obsahuje standardně dvě položky (pokud je zobrazena vizualizace mapou rizik, 
pak jedna přibude). Podle názvu položek je zřejmý jejich smysl. Položka Vložit riziko přidá nový 
prázdný řádek do registru rizik. Položka Odstranit riziko pak odstraní vybrané řádky a tím příslušná 
rizika z registru rizik. Třetí položka (na obrázku 14 není vidět, je dostupná pouze pro mapu rizik) 
umožní zobrazení pomocného grafu k mapě rizik. To je popsáno v kapitole 7.2.4 o mapě rizik. 

Pod nástrojovou lištou aplikace se nachází hlavní prvek aplikace, čtyři karty obsahující zleva 
doprava registr rizik, P-I tabulku, P-I graf a mapu rizik. Registr rizik je implementován formou 
tabulky. Řádky odpovídají rizikům, sloupce pak atributům každého rizika. Atributy rizik jsou vybrány 
podle kapitoly 3.4. 

U každého rizika lze vidět identifikační označení, název a další potřebné atributy. Většinu 
zobrazených údajů je možné měnit pouhým poklepáním na daný údaj. Pokud atribut nelze měnit, je to 
proto, že jde o odvozený atribut. Takový atribut je určen automaticky na základě jiných atributů 
a jeho změna by způsobila nekonzistenci dat (měnit nelze skóre rizika a kategorii rizika ve sloupcích 
kategorizace). 

 

 
Obr. 15: Registr rizik s kvalitativním zadáváním pravděpodobnosti a dopadu 

 
 Podle každého z atributů rizik (sloupců) je možné rizika seřadit. Uživatel si tak snadno může 
rizika seřadit podle identifikátoru, jména vlastníka či podle jiného požadovaného atributu. 
 Některé atributy mohou obsahovat pouze čísla. Například atribut pravděpodobnosti je omezen 
na čísla 0 až 100, neboť se pravděpodobnost zadává v procentech a jiné hodnoty by byly nesmyslné. 
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Stejně tak dopad nemůže obsahovat textové údaje. Kladný dopad signalizuje příležitost, záporný 
naopak hrozbu.  
 Pravděpodobnost i dopad rizika lze zadávat kvantitativně (číslem) nebo kvalitativně (stupněm 
z nominální stupnice). Volbu kvalitativního nebo kvantitativního zadávání uživatel učiní v Nastavení, 
položka Analýza rizik. Ukázka aplikace se zvolenou kvalitativní analýzou rizik je na obrázku 15. 

Položky pravděpodobnosti a dopadu pak obsahují roletové menu s možnými položkami. 
Pro položku pravděpodobnosti je roletové menu otevřené na ukázkovém obrázku. Uživatel si tak 
vybere z nabízených možností a nemusí znát a zadávat přesnou číselnou hodnotu. 

Pokud by uživatel zadal nějaká data při jednom nastavení a to později změnil, budou data 
zachována. Dojde k jejich přepočítání dle dostupných informací. Uživatel se díky tomu může 
rozhodnout kdykoli později, jaký způsob bude preferovat. Vizualizace budou vždy fungovat pro obě 
nastavení. Protože je P-I tabulka určena pro kvalitativně vyhodnocená rizika, je potřeba případné 
kvantitativní hodnoty převést. Podobně, jen opačným směrem, je převod potřeba při vizualizaci 
formou P-I grafu a mapy rizik po kvalitativním vyjádření. Při těchto převodech se předpokládá 
rovnoměrné rozložení a vychází se ze zadaného rozsahu dopadu (viz nastavení aplikace). 

Přepnutím na další karty dojde k vytvoření příslušné vizualizace. Vizualizace budou popsány 
spolu s ukázkovým projektem níže, lze je však zobrazit i s prázdným projektem. 

 

 
Obr. 16: Nastavení aplikace 

 
Pomocí menu Nastavení – Vizualizace lze vyvolat dialog Nastavení. Na obrázku 16 je dialog 

zachycen. V Nastavení se nachází několik společných nastavení pro celý program a dále nějaká 
specifická pro jednotlivé vizualizace. Popis jednotlivých položek nastavení je uveden v kapitole 6.2.5. 

Pokud bude uživatel chtít uložit nějakou vizualizaci jako obrázek pro další použití, zobrazí si 
příslušnou vizualizaci a v menu vybere položku Soubor – Uložit vizualizaci. Následně v běžném 
ukládacím dialogu zadá název obrázku včetně přípony a po stisku tlačítka Uložit dojde k uložení 
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obrázku. Podporovány jsou formáty jpg, jpeg, png, bmp, gif a tiff. V Nastavení (viz výše) existují 
položky pro nastavení požadovaného rozlišení ukládaného obrázku. 

 

7.2 Popis funkčnosti aplikace na ukázkovém 

projektu 

Na přiloženém DVD se nachází ukázkový projekt (soubor ukázkový_projekt.xml), na kterém 
byla ověřena funkčnost aplikace a níže je s jeho využitím popsána. Ukázkový projekt obsahuje jak 
příležitosti, tak hrozby. Vizualizace jsou tedy popsány pro všechny dostupné varianty. 
 

7.2.1 Registr rizik 

Základem aplikace je tabulka registru rizik. Popis funkčnosti aplikace, stejně jako její testování, proto 
začíná zde. 
 Ukázkový soubor otevřeme pomocí menu Soubor – Otevřít (ctrl + O). Ihned se zobrazí 
registr rizik v první kartě aplikace. Toto zachycuje obrázek 17. 
 

 
Obr. 17: Registr rizik s otevřeným ukázkovým projektem 

 
V registru rizik je několik rizik. Každé má své identifikační označení a další atributy. 

Uživatel si může projekt sám otevřít a atributy si prohlédnout. Registr rizik je důkladně popsán 
v předchozí kapitole, zde tedy postačí ukázka, která potvrzuje jeho funkčnost dle očekávání. 
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7.2.2 P-I tabulka 

Klepnutím na kartu P-I tabulka dojde k vykreslení příslušné vizualizace. P-I tabulka je určena pro 
kvalitativně vyjádřená rizika, v projektu jsou však rizika zadána číselně, dojde tedy k přepočítání. Ve 
výchozím nastavení bude zobrazena P-I tabulka pro příležitosti, viz obrázek 18. 
 

 
Obr. 18: P-I tabulka pro příležitosti v rozhraní aplikace 

 
Pokud v nastavení zvolíme, že chceme vizualizace pro příležitosti i hrozby, vizualizace se 

ihned překreslí ve dvojité podobě, viz obrázek 19. Vizualizace pro příležitosti i hrozby vypadá velmi 
podobně. 
 

 
Obr. 19: Dvojitá P-I tabulka v rozhraní aplikace 

 
V buňkách se zobrazuje číslo udávající počet rizik odpovídajících dané pravděpodobnosti 

a dopadu. Při najetí kurzorem myši nad buňku se zobrazí výpis obsažených rizik v dolní stavové liště 
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programu a po chvíli také v informační bublině u kurzoru myši. Uživatel tak má k dispozici veškeré 
dostupné informace. Celkově se jedná o jednoduchou vizualizaci, která ukazuje na rizikovost 
projektu. Lze říci, že pokud jsou vysoká čísla v červené oblasti, je to špatně pro část hrozeb a dobře 
pro část příležitostí. Tato vizualizace je tedy vhodná pro zainteresované strany, které nepotřebují 
podrobné informace. Může se jednat například o zákazníka projektu. 

 

7.2.3 P-I graf a P-I graf zbytkových rizik 

Jak již bylo zmíněno výše, atributy v registru rizik jsou zadány kvantitativně, vhodnější tedy 
může být některá z dalších vizualizací. P-I graf zobrazíme kliknutím na kartu P-I grafu. Opět nejprve 
jednoduchý P-I graf, tentokrát pro hrozby, viz obrázek 20. 

 

 
Obr. 20: Ukázka P-I grafu pro hrozby v rozhraní aplikace 

 
Zobrazený P-I graf ukazuje pouze původní hrozby. Zbytkové hrozby i jejich vývoj je 

vypnutý. Snadno je však lze v Nastavení zapnout. V této podobě je vizualizace vhodná na začátku 
projektu, například pro projektový tým a pro diskuzi nad strategiemi odezev na rizika. V rozích grafu 
jsou naznačeny doporučené výchozí strategie. U rizik jsou popisky ve formě jména rizika, jedná se 
o názornější způsob, než kdyby byly zobrazeny identifikátory. Při větším množství rizik však může 
být úspornější způsob lepší. Popisky je možné úplně vypnout, pak bude vizualizace vhodná pro 
jednoduchou ukázku rizikovosti projektu. 

Součástí této vizualizace jsou barevné geometrické útvary ohraničující rizika určité 
závažnosti. V návrhu vycházejícím z [6] v kapitole 4.9.2 byly tyto útvary řešeny pomocí elipsy. Při 
praktickém ověření se tento způsob ukázal jako nepřehledný. Proto jsem elipsy nahradil těmito 
útvary, které přesně kopírují oblast s danou závažností a i při větším množství rizik obsáhnou jen ta 
rizika, která mají. 
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V ukázkovém projektu však existují jak příležitosti, tak hrozby. Efektivně jsou zobrazeny P-I 
grafem. Všechny prvky P-I grafu jsou zachovány. Lze zde vidět sekce označující závažnost rizik 
i doporučené výchozí strategie. Ukázka dvojitého P-I grafu je na obrázku 21. 

 

 
Obr. 21: Dvojitý P-I graf v rozhraní aplikace 

 
Příležitosti a hrozby jsou rozlišeny nejen svým výskytem v dané polovině grafu, ale 

i zobrazeným symbolem. Vizuální odlišení by mělo napomoci si uvědomit, že jde o něco jiného. 
 

 
Obr. 22: P-I graf zbytkových rizik v rozhraní aplikace 
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Další vizualizací je P-I graf zbytkových rizik. Tato vizualizace vychází z předchozí, a proto 
pro ni není v aplikaci zvláštní karta. Získat ji lze z P-I grafu pomocí změny nastavení. V Nastavení ve 
společné části je potřeba zvolit položky zobrazit zbytková rizika a zobrazit vývoj rizik (šipky mezi 
původními a zbytkovými riziky). Ukázka takové vizualizace je na obrázku 22. 

Rozdíly P-I grafu zbytkových rizik oproti P-I grafu jsou patrné na první pohled. Graf navíc 
zobrazuje zbytková rizika a šipky vedoucí od původních rizik ke zbytkovým. Tím je naznačen vývoj 
rizik a působení managementu rizik. 

Jak z výše uvedeného vyplývá, výběrem jednotlivých prvků lze vizualizaci upravit a získat 
tak třeba P-I graf, kde budou jen zbytková rizika. Jinou možností je zobrazení pouze šipek, které tak 
mohou nastínit, jak management rizik funguje v daném projektu. Tyto volby jsou navíc použitelné 
i v ostatních vizualizacích. 

 

7.2.4 Mapa rizik 

Posledním druhem vizualizace je mapa rizik, viz obrázek 23. Tato vizualizace rozděluje 
rizika do skupin podle jednoho parametru. Toto dělení lze při vizualizace zobrazit jako pruhy v levé, 
horní a pravé části. Stejně jako u ostatních vizualizací je možné měnit nejen šíři pruhů a jejich barvu, 
ale také je zcela vypnout. 

 

 
Obr. 23: Mapa rizik pro hrozby v rozhraní aplikace 

 
I tuto vizualizaci lze využít pro zobrazení zbytkových rizik. Postup je stejný jako u P-I grafu. 

Uživatel tak má další možnost, jak se na fungování managementu rizik podívat. 
Rizika v bílé oblasti, pojmenované oblast prioritizace, je potřeba dále uspořádat v pomocném 

grafu. Ten je zde nazván jako graf kumulativního skóre, lze ho ale také nazvat jako Paretovu analýzu. 
Zobrazení tohoto pomocného grafu se provede stiskem tlačítka Graf kumulativního skóre 
v nástrojové liště. Tato položka je k dispozici pouze pro vizualizaci mapou rizik a u jiných vizualizací 
nebude vidět. Ukázka pomocného grafu je na obrázku 24. 
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Rizika z oblasti prioritizace jsou seřazena od rizika s nejvyšším skóre. Rizika se poměřují 
relativním podílem na celkovém skóre. Červená čára ukazuje součet skóre rizik a skóre tak kumuluje. 
Dle Paretova zákona nás zajímají ta rizika, která se podílejí na 80 % celkového skóre. 

 

 
Obr. 24: Graf kumulativního skóre v rozhraní aplikace 

 
Mapu rizik i pomocný graf lze samozřejmě také použít ve dvojité verzi, viz obrázky 25 

(dvojitá mapa rizik) a 26 (dvojitý graf kumulativního skóre). 
 

 
Obr. 25: Dvojitá mapa rizik v rozhraní aplikace 

 
Šíře sloupců v pomocném grafu se počítá podle počtu rizik a velikosti okna aplikace. Díky 

tomu graf nevypadá ani prázdně ani přeplněně bez ohledu na počet zobrazovaných rizik. 
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Ve dvojitém grafu kumulativního skóre jsou příležitosti a hrozby nezávislé. Šířka sloupců se 
tak bude pro příležitosti a hrozby lišit. Stejně tak celkové skóre je počítáno zvlášť. 

 

 
Obr. 26: Dvojitý graf kumulativního skóre v rozhraní aplikace 

 
Podle ukázkového grafu kumulativního skóre by bylo vhodné se zabývat dvěmi největšími 

hrozbami (ID03 a ID04) a třemi největšími příležitostmi (ID19, ID16 a ID15). 
 

7.2.5 Kategorizace v registru rizik 

Aplikace umožňuje vygenerovat několik vizualizací, které lze použít pro příležitosti i hrozby. Dále je 
lze konfigurovat a vybírat si zobrazené prvky. Uživatel si může uložit vizualizaci, kterou 
nakonfiguruje dle svých představ, jako obrázek a použít ji třeba v prezentaci. 

Pro další práci s riziky je však vhodné rizika nějakým způsobem uspořádat podle vizualizací. 
Například si shromáždit rizika, která P-I graf označí za velká. Uživatel pak může obrázek s P-I 
grafem doplnit registrem rizik seřazeným dle P-I grafu. Přesně tuto funkčnost aplikace skrývá 
v registru rizik ve sloupcích pro kategorizaci. Jedná se o poslední tři sloupce. Na základě vizualizací 
jsou rizika rozdělena do skupin. Malá, střední a velká rizika u P-I tabulky a P-I grafu, a dále velká 
rizika, malá rizika, omezení a rizika v oblasti prioritizace u mapy rizik. Tyto informace jsou nejen ve 
vizuální formě v jednotlivých vizualizacích, ale také v registru rizik ve sloupcích kategorizace. 
Ukázka je na obrázku 27. 

U každého rizika je na první pohled vidět, do které skupiny podle které vizualizace patří. 
Označení je provedeno nejen popiskem, ale pro větší názornost i barvou, která je použita pro danou 
skupinu v příslušné vizualizaci. Změna v nastavení se projeví jak ve vizualizaci, tak zde v registru 
rizik. Zachovává se konzistence a integrita. Riziko na prvním řádku s ID05 všechny vizualizace 
označují za velkou hrozbu, bude proto středem zájmu. 
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Podle sloupců kategorizace je možné rizika seřadit. V ukázce na obrázku 27 jsou seřazena 
podle kategorizace dané mapou rizik a řadí se od největších hrozeb. Tím se dosáhne toho, že rizika 
z jedné skupiny jsou u sebe a uživatel se jimi může zabývat v daném pořadí. Nebude se tak zdržovat 
hledáním, které riziko je nejzávažnější. Navíc je zde textově rozlišeno, zda jde o příležitost nebo 
hrozbu, neboť se u nich využívá stejných barev. 

 

 
Obr. 27: Registr rizik s kategorizací v aplikaci 

 
Díky této kategorizaci jsou informace z vizualizací využity i v registru rizik a jeho možnosti 

jsou tak rozšířeny. Řadit je možné dle všech sloupců a jedná se o řazení stabilní. Pokud tedy uživatel 
seřadí rizika dle jednoho sloupce a následně podle jiného, bude zachováno relativní pořadí řádků, 
které podle druhého řazení mají stejnou hodnotu. Tím je možné řadit dle více kritérií a uživatel si tak 
může snadno najít informace, které ho zajímají. 

 

7.2.6 Zainteresované strany 

Aplikace pro vizualizaci rizik podporuje několik vizualizací, přičemž u každé je možné nastavit 
množství prvků. Různé vizualizace mohou být při různé konfiguraci vhodné pro posuzování rizik 
různými zainteresovanými stranami. Je zodpovědností uživatele aplikace, projektového manažera, 
aby pro každou ze zainteresovaných stran zvolil správnou vizualizaci a vhodně ji nakonfiguroval. 
Níže je uvedeno doporučené použití pro některé zainteresované strany. 
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 Pro zainteresované strany, které se v managementu rizik příliš nevyznají, bude vhodná spíše 
jednoduchá a přehledná vizualizace. Takovou zainteresovanou stranou může být například zákazník 
či uživatel projektu. Z implementovaných vizualizací je vhodná P-I tabulka. Použít lze jednoduchou 
i dvojitou, záleží, jestli jsou uvažovány jen hrozby, nebo i příležitosti. 
 P-I tabulka, na rozdíl od ostatních implementovaných vizualizací, je přehledná i pro velké 
množství rizik. Vypadat totiž bude stále stejně, jen čísla udávající počet rizik v určité buňce budou 
vyšší. Tím dává P-I tabulka přehled o rizikovosti projektu, byť potírá detaily. Proto je tato vizualizace 
vhodná například pro zákazníka projektu, nikoli pro projektový tým. Bohatě poslouží k informaci, 
zda projekt nemá příliš mnoho vážných hrozeb, které nejsou kompenzovány dostatečným množstvím 
velkých příležitostí. 
 Pro projektový tým, a jakoukoli jinou zainteresovanou stranu požadující detaily, jsou 
vhodnými vizualizacemi P-I graf a mapa rizik. Doporučené nastavení je zobrazit pouze původní 
rizika, nikoli však zbytková rizika a vývoj rizik. U každého rizika je vidět přesná pravděpodobnost 
i dopad, ale také jeho identifikátor nebo jméno (záleží na nastavení). Jedná se tedy o vizualizaci 
vhodnou pro počáteční fáze projektu, kdy ještě nejsou naplánovány strategie odezvy. Projektový tým 
může ihned diskutovat o vážných rizicích (zobrazeny červenou barvou v červené oblasti), přičemž 
díky zobrazenému jménu rizika bude každý člen týmu vědět, o jakém riziku se mluví. 
 Po skončení projektu, při jeho vyhodnocení, jsou vhodné vizualizace P-I grafem a mapou 
rizik, ale s jiným nastavením. Tentokrát bude vhodné ve vizualizaci zobrazit i zbytková rizika 
a především vývoj rizik. Hodnotící tým tak uvidí, zda byly hrozby minimalizovány a příležitosti 
využity. Pokud například bude jedna vážná hrozba beze změny, zatímco ostatní hrozby budou 
zmenšeny, měl by se hodnotící tým na danou hrozbu zaměřit. Proč právě tato hrozba zůstala? Může 
se taková hrozba objevit znovu a ohrozit další projekt? Vizualizace zde, na rozdíl od pouhé tabulky, 
okamžitě odhalí takovou hrozbu, byť bude jediná z desítek rizik. 
 Taková vizualizace bude vhodná i pro vedení, které si tak může udělat obrázek o fungování 
managementu rizik v projektu. Může například odhalit, že s hrozbami je nakládáno správně, ale 
příležitosti jsou opomíjeny. Využití příležitosti však může být konkurenční výhodou, a proto je 
v zájmu vedení tuto skutečnost sledovat. 
 Aplikace pro vizualizaci rizik v managementu projektů byla implementována s ohledem na 
univerzálnost, nabízí tak uživateli různé možnosti. Záleží pak jen na něm, které vizualizace použije 
a jak je nakonfiguruje. Výše uvedená doporučení by ale měla pokrýt typická použití. 
 

7.2.7 Závěr ověření funkčnosti 

Tato kapitola ukázala a ověřila funkčnost aplikace pro ukázková data. Všechny implementované 
vizualizace fungují podle předpokladů a očekávání. Aplikace umožňuje vizualizace ale i celou 
aplikaci konfigurovat dle přání uživatele. Přitom však výchozí nastavení bude stačit pro většinu 
použití a uživatel se tak, pokud nechce, nemusí konfigurací zabývat. Možnosti konfigurace jen 
zvyšují užitnou hodnotu. Základní očekávané funkce jako jsou ukládání a načítání dat fungují také 
bezproblémově. 

Aplikaci je také možno použít ke správě rizik jako registr rizik. Takové použití je umocněno 
možnostmi řazení dle informací z vizualizací, uživatel tak snadno získá data, která ho zajímají, aniž 
by musel tabulku procházet ručně. Typicky budou uživatele nejvíce zajímat největší příležitosti 
a hrozby, podle kterých lze rizika také řadit. 
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8 Závěr 

Diplomová práce se zabývá Vizualizacemi rizik v managementu projektů. Základem bylo seznámení 
se s managementem projektů a managementem rizik. Nejprve byly vysvětleny potřebné pojmy, na 
kterých management projektů i management rizik staví. Dále jsou v práci probrány základní metody 
managementu rizik, přičemž se vychází z metodiky ATOM. 

Hlavní důraz byl kladen na metody vizualizace, které byly čerpány z nejrůznějších pramenů. 
Metody vizualizace rizik byly upraveny pro potřeby této práce. Pojem riziko je zde chápán jako 
pozitivní či negativní děj, dělí se tedy na příležitosti a hrozby. Vizualizace byly upraveny s ohledem 
na zobrazení takto chápaných rizik. 

Na základě informací uvedených v této práci byly sepsány požadavky na aplikaci pro 
vizualizaci rizik. Podle těchto požadavků byla navržena jednoduchá aplikace pro vizualizaci rizik. 
Aplikace by měla usnadnit management rizik a měla by sloužit projektovému manažerovi 
k prezentaci rizik projektu různým zainteresovaným stranám. 

Podle požadavků a návrhu jsem následně implementoval prototyp aplikace pro vizualizaci 
rizik. Implementován je registr rizik a vizualizace formou P-I tabulky, P-I grafu a mapy rizik. 
Aplikace obsahuje široké možnosti konfigurace implementovaných vizualizací. Vizualizace je také 
možné ukládat jako obrázky. 

Funkčnost aplikace a její otestování bylo provedeno na ukázkovém projektu, který je na 
přiloženém DVD. Aplikace funguje podle očekávání a splňuje požadavky dané návrhem. Aplikace by 
měla sloužit pro usnadnění managementu rizik, neboť diskuze nad názornými vizualizacemi je 
intuitivnější než pouhý pohled do tabulky. Pro různé zainteresované strany jsou doporučeny různé 
vizualizace s vhodným nastavením. 

Přínosem této diplomové práce je upozornění na potenciál vizualizací v managementu rizik. 
Management rizik se zaměřuje na metody pro identifikaci a vyhodnocení rizik, ale také na plánování 
odezev na rizika. Metody vizualizace přitom často stojí stranou. Různá literatura uvedená v této práci 
se o vizualizacích zmiňuje spíše okrajově, nebo jsou vizualizace opomenuty úplně. Vizualizace 
přitom umožní pochopit a zpracovat množství dat na první pohled, zatímco při pohledu na samotná 
data například v tabulce bude zpracování trvat dlouho. Při schůzi se zákazníkem, nadřízenými, nebo 
i v rámci projektového týmu tak vhodná vizualizace usnadní jednání. Doporučené vizualizace pro 
různé zainteresované strany uvádím v kapitole 7.2.7. Při diskuzi nad některým rizikem budou všichni 
vědět, o jakém riziku se mluví, a budou mít k dispozici vizuální informaci o pravděpodobnosti, 
dopadu, ale i vývoji rizika a dalších atributech. 

Přínos práce pro mě spočívá v seznámení se s managementem rizik a s používanými metodami. 
Dále jsem se zdokonalil v návrhu a specifikování požadavků na aplikaci, stejně jako v programování 
v jazyce C++ s využitím toolkitu Qt. 

Při implementaci jsem objevil množství možných rozšíření a nových nápadů. Samozřejmě je 
možné implementovat další metody vizualizace, případně ještě rozšířit možnosti nastavení 
existujících vizualizací. Dále by bylo vhodné zpřehlednit vizualizace v případě většího počtu rizik. Při 
desítkách rizik jsou vizualizace v pořádku, u stovek rizik se ale přehlednost snižuje. Jedinou 
vizualizací, která pak zůstává přehledná, je P-I tabulka. 

Aplikace pro práci s riziky by také mohla umožnit provázání s existujícími programy pro 
plánování projektu a management projektu, například import projektu z programu MS Project 
a následně přiřazování jednotlivých rizik k činnostem naplánovaným v MS Projectu a tedy provázání 
s WBS (work breakdown structure – hierarchická struktura prací) projektu. Obecně import a export 
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dat, pro provázání s existujícími programy, by byl výhodou. Uživatel by tak nemusel přepisovat data 
existující v jiném programu. 

Jiným rozšířením by mohlo být přetvoření aplikace do komplexního nástroje pro management 
rizik. To už však překračuje možnosti a rozsah této diplomové práce, která se zabývá pouze metodami 
vizualizací. Výstupy z identifikace a analýzy rizik jsou vstupem pro metody vizualizace a tím 
i vstupem pro aplikaci implementovanou v rámci této diplomové práce. 
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Seznam příloh 
 
Příloha 1 – DVD obsahující: 

• xhribd00.pdf – dokumentace k diplomové práci v pdf 

• xhribd00.docx – dokumentace k diplomové práci ve formátu MS office 

• Aplikace\VRMP.exe – spustitelný soubor aplikace pro vizualizaci rizik 

• Aplikace\napoveda.html – nápověda k aplikaci pro vizualizaci rizik 

• Aplikace\ukázkový_projekt.xml – ukázkový projekt pro testování 

• Aplikace\Zdrojové soubory – složka se zdrojovými soubory aplikace 
 

 
 
 

 
 


