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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá řízením rizik vybraného projektu zavádění vlastní výroby 

v oboru cukrářství, zpracováním procesu možných rizik a návrhem případných opatření. 

Pro dosažení hlavního cíle byla vytvořena analýza současného stavu, byly vytvořeny 

analýzy vnitřního a vnějšího prostředí a z nich závěrečná analýza SWOT, kde byly 

zhodnoceny silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Byly aplikovány speciální metody 

projektového managementu, na řízení rizik metoda RIPRAN. Na základě zhotovených 

analýz byla získána možná rizika projektu a navrhnuta nápravná opatření. 

 

 

Abstract 

This diploma thesis is dealing with risk management application to specific project of 

production implementation in confectionary business, analyzing possible risks and 

suggesting needed corrections. The analysis of the current situation was created to help to 

reach the main goal. There was analysis of micro environment and macro environment 

followed by SWOT analysis which shows strengths, weaknesses, opportunities and threats. 

Special methods of project management were used, RIPRAN method for risk management. 

Based on previous analysis there is suggestion of possible needed corrections for the 

project. 
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ÚVOD 

Hlavním důvodem pro výběr tématu řízení rizik projektu byla určitě moje vlastní myšlenka 

a touha zdokonalit se v této problematice, vyzkoušet poznatky řízení rizik v praxi, protože 

by mě práce rizikového manažera velmi zajímala. Moje kamarádka se mi svěřila, že 

plánuje v roce 2016 ve své cukrárně zavést vlastní výboru zákusků. Jelikož je to malý 

podnik, nikdy se zde žádný podobný projekt neuskutečnil, proto je potřeba důkladně 

analyzovat a řídit rizika s ním spojená. Nabídla jsem ji svoji spolupráci a v této diplomové 

práci udělám kompletní analýzu rizik a pokusím se rizika co nejvíce eliminovat. Ona tak 

bude mít možnost se daných hrozeb vyvarovat a poučit se. 

 

Neoddělitelnou součástí podnikání je existence různých rizik, která mají na podnik jak 

pozitivní tak negativní vliv. S riziky se setkáváme v běžném každodenním životě a je na 

každém člověku, jak rizika snáší a vnímá. Většinou jde o přístup averze k riziku, určitá 

skepse a jasný předpoklad, že riziko bude mít negativní nebo zničující účinky. To stejné 

platí i u podniků. Dnešní doba je rychlá, hektická a projekty jsou omezovány jak časem, 

tak zdroji. Uspokojování potřeb zákazníků je hlavním cílem všech podniků a v současné 

době je tento úkol těžší a těžší. Proto je potřeba dávat velký pozor na hrozící rizika, která 

plynou jak z vnějšího prostředí firmy, tak i z vnitřního. Rizika mají přímý vliv na výši 

příjmů společností a proto je nutné je efektivně řídit, analyzovat a snižovat jejich dopady. 

Účinné praktikování managementu projektových rizik, jakožto součásti projektového 

řízení, znamená spojení ověřených nástrojů a technik se systémovým myšlením. Základem 

úspěšného podniku je umět dobře plánovat, organizovat a řídit riziko tak, aby byl schopen 

přizpůsobit se měnícímu podnikatelskému prostředí. 

 

Konkrétní projekt, na který aplikuji metody projektového řízení a analyzuji rizika, bude 

podnikem realizován na začátku srpna 2016. Jelikož se jedná o malou cukrárnu a tento 

projekt je realizován poprvé, musí se brát ohledy na všechna možná rizika ohrožující tento 

projekt. Jsem přesvědčena, že v současné době cukrárna MUFin nabízí jedinečné,  

neobvyklé zákusky, které tvoří mezeru na trhu. Majitelka se rozhodla, že si zrekonstruuje 

místnosti za cukrárnou a zde bude tým speciálních cukrářů péct neobvyklé a kvalitní 

zákusky. O neobvyklých mluvím proto, že ve městě Moravské Budějovice není žádný 

přímý konkurent se stejnými produkty a obyvatele to určitě bude zajímat. Nejedná se o 
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velký projekt, spíše o malý v řádu statisíců, ale i přesto je velmi důležité rozpoznat možná 

rizika a efektivně je řídit, o což se pokusím.  

 

Tato diplomová práce je rozdělena na čtyři části. V první části práce definuji hlavní cíl a 

cíle dílčí, jsou zde také popsány metody, které byly použity k jeho dosažení.  Následující 

část je určena vymezení základních teoretických východisek. Zde uvádím teoretický základ 

pro tvorbu diplomové práce. Popíšu základní poznatky ohledně rizik, rozdělení rizik, jejich 

řízení a analýzy a také se zaměřuji na projektové řízení. Popisuji zde analýzy, které budou 

následně využity v analytické části. Třetí část je zaměřena právě na analýzu současného 

stavu podniku. Zde uvádím základní popis, strukturu, rozdělení atd., provedu analýzu okolí 

podniku jeho silných a slabých stránek, hlavních konkurentů na trhu a externího okolí 

společnosti. Dané analýzy budou základem pro tvorbu SWOT analýzy, která nám ukazuje 

silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Nejdůležitější částí diplomové práce je poslední 

kapitola, která se zabývá vlastními návrhy řešení. Podrobně rozeberu průběh projektu, jeho 

časovou, nákladovou a zdrojovou analýzu a následně vytvořím analýzu rizik metodou 

RIPRAN. Tato rizika budou kvantifikována a budou jim navrhnuta opatření k jejich 

snížení.  
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

1.1 Cíle práce 

Hlavním cílem diplomové práce je řízení rizik vybraného projektu zavádění vlastní výroby 

v oboru cukrářství, proces rizik zpracovat a navrhnout případná opatření. Jelikož je to malý 

podnik, v současné době se rizika v tomto podniku řídí intuitivně, není zaveden systém 

řízení rizik. Pomocí analýz budou zjištěna rizika ohrožující projekt a navrhnuta nápravná 

opatření, která povedou k jejich snižování.  

 

Pro dosažení hlavního cíle byly definovány následující cíle dílčí: 

 Zpracování teoretických východisek práce. 

 Vypracování strategické analýzy vnitřního prostředí (7S). 

 Vypracování strategické analýzy vnějšího prostředí (analýza SLEPT a Porterova 

analýza pěti sil). 

 Vypracování SWOT analýzy. 

 Vymezení projektu (zdrojová, časová a nákladová analýza). 

 Analýza rizik metodou RIPRAN. 

 

1.2 Metody a postupy zpracování 

Pro dosažení hlavního a dílčích cílů byly v této diplomové práci použity vybrané metody 

z oblasti řízení rizik a projektového řízení, jako jsou Ganttův diagram, logický rámec, 

včetně metody RIPRAN. Projekt byl zpracováván v programu MS Project, ze kterého byly 

zjištěny celkové náklady. Pro analýzu vnitřních a vnějších faktorů byly použity metody 

z oblasti strategického managementu, jako analýza vnitřních faktorů 7S, Porterova analýza 

pěti sil a analýza SLEPT, tyto analýzy sloužily jako podklad pro tvorbu SWOT analýzy.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Riziko 

Riziko lze definovat jako situaci, kde existuje možnost nepříznivé odchylky od žádoucího 

stavu, ve který doufáme nebo který očekáváme. Riziko je často chápáno jako nebezpečí 

vzniku ztráty, neurčitost a nejistota.
1
 

Neexistuje jedna jediná definice pro riziko. Ale společným znakem každé z nich je časový 

rámec, v němž o riziku uvažujeme a pravděpodobnost výskytu a míra závažnosti důsledků. 

Riziko= pravděpodobnost výskytu x závažnost důsledků 

2.1.1 Klasifikace rizik 

Jedním z problémů dnešní rizikologie je nepřekvapující skutečnost, že nedovedeme zatím 

uspořádat nebezpečí a rizika v nějakém univerzálním systému do kategorií nebo tříd. 

Dokážeme to jen v užších okruzích, jako je například organizace nebo v rámci jednoho 

oboru činnosti.
2
 

Hmotné a nehmotné riziko, hmotné se projevuje tak, že je nějakým způsobem měřitelné a 

nehmotné riziko souvisí s duševní činností.  

Čisté riziko je, když má pro majitele výhradně negativní dopady. Situace, kdy do 

rizikových situací vstupujeme s cílem získat nějaký prospěch a rozhodujeme se za 

podmínek nejistoty mezi více alternativami budoucího vývoje, takový typ rizika s možností 

prospěchu i ztráty nazýváme spekulativní riziko. 
3
 

Systematické riziko je riziko vyvolané společnými faktory a postihující v různé míře 

všechny hospodářské jednotky (oblasti podnikatelské činnosti). Zdrojem a příčinou 

systematického rizika většinou bývají například změny peněžní a rozpočtové politiky, 

změny daní, celkové změny trhu a jiné. Riziko nesystematické, též nazývané jedinečné a 

specifické, je riziko, které je specifické a typické pro jednotlivé firmy (jejich aktivity). 

Zdrojem takového rizika může být například odchod klíčových pracovníků podniku, 

selhání významného subdodavatele, vstup nového konkurenta na trh a jiné.  

                                                 
1
 SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: 

Grada, 2013, 483 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4644-9. Strana:91 
2
 TICHÝ, Milík. Ovládání rizika: analýza a management. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2006, 396 s. Beckova edice 

ekonomie. ISBN 80-717-9415-5. Strana:17 
3
 KORECKÝ, Michal a Václav TRKOVSKÝ. Management rizik projektů: se zaměřením na projekty v průmyslových 

podnicích. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 583 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3221-3. Strana:22 
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Rizika systematická představují většinou rizika makroekonomická a nesystematická 

představují rizika mikroekonomická.  

Vnitřní riziko je takové, které se vztahuje k faktorům uvnitř firmy (např.: rizika výzkumně-

vývojová, rizika selhání pracovníků, technicko-technologická rizika spojená s vývojem a 

výzkumem nových výrobků a technologií). Vnější rizika se vztahují k podnikatelskému 

okolí, ve kterém firma podniká. Zdrojem těchto rizik jsou externí faktory, které se člení na 

makroekonomické (ekonomické, sociální, technicko-technologické a ekologické makro 

okolí) a mikroekonomické (konkurence, dodavatelé, odběratelé aj.)
4
 

Primární a sekundární, sekundární riziko je vyvoláno přijetím určitého opatření na snížení 

působení právě primárního rizika. Příkladem sekundárního rizika může být riziko spojené 

se vznikem odlišné podnikové kultury při vytvoření společné firmy se zahraničním 

partnerem, která může být právě hlavní příčinou neúspěchu. 

Klasifikace rizik podle výskytu:  

 

1. Stálá – vyskytují se po celou dobu existence objektu, popřípadě procesu 

2. Nahodilá – vyskytují se jen po určitou část referenční doby a nejsou nutným 

znakem toho, že existuje objekt nebo proces. Mohou být dlouhodobá, krátkodobá, 

mimořádná. 

Rizika můžeme také dělit podle jejich věcné náplně a to například na technická, 

technologická, výrobní, ekonomická, tržní, finanční, politická, legislativní aj.  

Rizika se hodnotí stanovením odhadu potencionálních dopadů, které by vznikly, pokud by 

nastaly nejnepříznivější scénáře, zatímco druhá složka se zaměřuje na pravděpodobnost 

anebo pravidelnost výskytu rizik. Výsledek vyprodukovaný oběma faktory, tvoří základnu 

pro zmapování rizik (řízených rizik). Cílem je určení těch rizik, která jsou považována za 

nejzávažnější.
5
 

 

 

 

 

                                                 
4
HNILICA, Jiří a Jiří FOTR. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování: se 

zaměřením na projekty v průmyslových podnicích. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 262 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-

2560-4. Strana: 17 
5
 VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ. Podniková ekonomika. 1. vyd. Praha: Grada, 2012, 570 s. Finanční řízení. ISBN 

978-80-247-4372-1, strana.:444 
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Na následujícím obrázku je uveden příklad matice rizik v podniku: 

 

Obr. 1 - Příklad matice rizik 

Zdroj: VOCHOZKA M., MULAČ P. a kol., Podniková ekonomika, str.:444 

 

 

2.2 Proces řízení rizik projektu 

Fáze, etapy i kroky managementu rizik projektu mohou probíhat sekvenčně, tedy po 

skončení jedné fáze, pokračuje fáze následující, nebo se mohou překrývat, a to částečně 

nebo úplně.  

Fáze:  

1. stanovení kontextu,  

2. identifikace rizik,  

3. analýza rizik,  

4. ošetření rizik,  

5. řízení rizik,  

6. závěrečné vyhodnocení. 
6
 

 

                                                 
6
 KORECKÝ, Michal a Václav TRKOVSKÝ. Management rizik projektů: se zaměřením na projekty v průmyslových 

podnicích. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 583 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3221-3 Strana: 104 
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Obr. 2 - Navržený proces managementu rizik 

Zdroj: KORECKÝ, M. a TRKOVSKÝ V., Management rizik projektů: se zaměřením na 

projekty v průmyslových podnicích, str.:104 

 

Fáze řízení rizik se svým charakterem od všech výše uvedených fází liší a je věnována 

hlavně průběžnému sledování a řízení rizik při realizaci projektu. V této poslední fázi 

procesu managementu rizik je třeba zajistit, aby dopady rizik nepřesáhly stanovené meze a 

projekt byl zdárně dokončen se splněnými cíli, popřípadě očekávané výsledky zlepšit.  

Cílem této fáze je, s využitím všech zpracovaných analýz a plánů, udržet riziko projektu 

pod schválenou úrovní a zajistit splnění všech daných cílů projektu. Prostředky k dosažení 

tohoto cíle představuje trvalé monitorování projektu a jeho rizik, ošetření rizik podle plánů, 

identifikace, analýza a ošetření nových rizik a nevyhnutelné řešení problémů. V této fázi, 
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stejně jako v průběhu celého procesu managementu rizik, se provádí průběžná 

dokumentace řízení rizik, získaných zkušeností a poučení.
7
 

2.2.1 Přístupy k řízení 

V principu jsou dva přístupy k řízení rizik: 

 Intuitivní 

 Systémový 

Intuitivní přístup k řízení rizik znamená vedení podniku intuitivním způsobem. 

Management a vlastníci podniku mají informace, vzdělání, osobní či přenesenou zkušenost 

a snaží se intuicí řídit vše, co se v organizaci děje.  

Systémový přístup znamená, že management a vlastníci podniku mají informace, vzdělání, 

zkušenosti a snaží se systematickým způsobem řídit vše, co se v organizaci děje. K tomu 

využívají různé nástroje a techniky. Tento přístup také prochází vývojem a lze rozpoznávat 

přístup k řízení rizik tradiční – izolovaný nebo naopak moderní – integrovaný způsob 

řízení rizik. Manažeři se snaží o zmírnění ztrát a hrozeb a zvýraznění zisku a příležitostí 

tím, že zohlední rizika ve svých plánech a rozhodnutích (tento proces je označován jako 

analýza rizika). Cílem analýzy rizika je pochopit nejistoty a efektivně s nimi pracovat při 

plánování a rozhodování.  

Zodpovědnost za realizaci strategie řízení rizik má především vedení podniku, jeho cílem 

není úplná eliminace rizika, cílem je riziko řídit realizací správné strategie. Tedy realizaci 

předem definované strategie řízení rizik a to kombinací výnosů a podstupovaného rizika.  

Proces řízení rizika je možné rozdělit na: 

 analýzu rizika: identifikace, posouzení a ohodnocení rizika, 

 vlastní řízení rizika: plánování, monitorování a řídící činnosti založené na 

informacích z analýzy rizika.
8
 

 

 

 

 

                                                 
7
 KORECKÝ, Michal a Václav TRKOVSKÝ. Management rizik projektů: se zaměřením na projekty v průmyslových 

podnicích. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 583 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3221-3. Strana: 440 
8
 VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ. Podniková ekonomika. 1. vyd. Praha: Grada, 2012, 570 s. Finanční řízení. ISBN 

978-80-247-4372-1, str.:455 
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2.3 Projektový management 
 

Hledáme-li rozdíly mezi běžně chápaným pojetím managementu a projektovým 

managementem, budeme vycházet ze dvou obecných definic: 

 Projektový management je souhrn aktivit, které spočívají v plánování, 

organizování, řízení a kontrole zdrojů společnosti s krátkodobým cílem, který 

se stanoví pro realizaci specifických cílů a záměrů, 

 projektový management je aplikace znalostí, schopností, nástrojů a technologií 

vynaložených na realizaci specifických cílů a záměrů. 

Podstata obou definic je obdobná a to: projekt je krátkodobě vynaložené úsilí doprovázené 

aplikací a analýzou znalostí a metod, jehož účelem je přeměna materiálních a 

nemateriálních zdrojů na soubor předmětů, služeb nebo jejich kombinace tak, aby bylo 

dosaženo vytyčených cílů. 

Vynaložené úsilí, aplikace, analýza znalostí a metod je představováno organizovaným 

působením základních pěti elementů projektového managementu, kterými podle Mooze, 

Forsberga a Cottermana jsou: 

 projektová komunikace: prostředí určené k efektivní komunikaci a 

dorozumívání mezi všemi účastníky projektu, 

 týmová spolupráce: principy efektivní spolupráce a důvěry k dosažení 

sdílených cílů, 

 životní cyklus projektu: logický sled nejobecnějších úseků a fází projektu, 

 součásti projektového managementu: kategorie technik a nástrojů řízení 

projektu, které se aplikují v průběhu jejich životního cyklu a jsou to: 

požadavky, koncepty, předpisy a omezení zadání, varianty organizační 

struktury, projektový tým, metodiky pro plánování projektu a jejich aplikace, 

příležitosti a rizika, statistiky a hodnocení vlivů a dopadů, podklady pro 

preventivní opatření, projektová kontrola, projektová přehlednost, okamžitý 

stav projektu (metody a postupy pro měření a kontrolu stavu projektu, 

hodnocení odchylek), opravná opatření a manažerské styly řízení, 

 organizační závazek: pověření manažera projektu jeho řízením, podpora, která 

je založena na organizační kultuře, finanční a jiné zdroje na realizaci projektu a 

odpovídající technologie a metodologie. 
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Hlavními jevy a veličinami, které určují projektové prostředí a jsou ovlivňovány v průběhu 

celého projektu, a které působí v řídících a kontrolních procesech jsou předmět projektu, 

čas, náklady, míra neurčitosti a rizika a kvalita realizovaných výstupů. 

Úspěšný projektový management může být definován jako dosažení plánovaného cíle 

projektu a to při dodržení časového limitu, předpokládaných nákladů nebo jiných 

potřebných zdrojů, s dosažením požadovaného cílového výkonu nebo úrovně technologie a 

s akceptací zákazníka projektu.
9
 

Firmy v dnešní době, také vládní i neziskové organizace jsou si plně vědomy toho, že k 

tomu, aby dosahovaly úspěchu je zapotřebí znát dobře moderní způsoby řízení projektů a 

umět je ve skutečnosti prakticky a účelně využívat.
10

 

2.4 Projekt 

Projekt je jedinečný (provádí se pouze jednou, jde o něco, co se dříve ještě nedělalo) sled 

aktivit a úkolů, který má dán specifický cíl, jenž má být splněn. Musí mít definované 

datum začátku a konce uskutečnění a stanoven rámec pro čerpání zdrojů potřebných pro 

jeho realizaci. Je to dočasné úsilí vynaložené na vytvoření unikátního produktu, služby 

nebo výsledku.
11

 

Požadavky projektu vychází samozřejmě z potřeb zákazníků, které jsou směrovány 

příležitostmi a  riziky. Rozvíjí se strategie podniku, což je pohled z vyšší úrovně na 

způsob, kterým budou dosaženy vize/cíle organizace v určitém bodě v budoucnu. Strategie 

se přezkoumává a přepracovává jednak v časových intervalech (například dle životních 

cyklů systémů, dle životního cyklu projektu a v každé z fází nebo etap projektu) a jednak 

ve specifických oblastech (například v oblasti obstarávání).
12

 

2.4.1 Cíle projektu 

Cílem projektu je poskytnout zainteresovaným stranám určitou přidanou hodnotu. Je jím 

vytvořit odsouhlasené koncové výsledky, zejména výstupy v požadovaném časovém 

rámci, v rámci daného rozpočtu a v rámci akceptovatelných parametrů rizik. Specifický a 

měřitelný cíl projektu je vytvářen souborem cílových podmínek a parametrů, které vedení 

projektu musí dosáhnout proto, aby poskytly zainteresovaným stranám očekávané přínosy. 

                                                 
9
 SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, 380 s. Expert (Grada). 

ISBN 978-80-247-3611-2. Strana: 20 
10

 SCHWALBE, K. Řízení projektů v IT. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2882-4. 
11

 SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, 380 s. Expert (Grada). 

ISBN 978-80-247-3611-2. Strana: 21 
12

 DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management podle IPMA. 1. vyd. Praha: Grada, 

2009, 507 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2848-3. Strana:58 



21 

 

Úvodní (přípravná) fáze projektu zahrnuje hlavně vytvoření plánů projektu a vytvoření 

studie proveditelnosti, hlavně je důležité projekt realisticky posoudit a vyhodnotit. Součástí 

posouzení projektu je analýza navrhovaného projektu a hlavně rozhodnutí investovat do 

tohoto projektu. Musíme mít zajištěnou dostatečnou podporu pro rozhodnutí projekt 

skutečně vykonat.  

Jakmile je investice do projektu schválena, musí vlastník projektu vytvořit tzv. 

identifikační listinu projektu, která vymezuje rozsah (rámec) projektu, jeho cíle a jeho 

výstupy, rozpočet, časový rámec, kontrolní body a členství v týmu. Je potřeba neustálá 

kontrola dění na projektu, která umožňuje průběžně a stále hodnotit dosahované výsledky 

 a porovnávat je s cíli a kritérii úspěšnosti projektu, které byly stanoveny a odsouhlaseny 

na jeho začátku. 
13

 

 

Jednou z pomůcek jak stanovit cíle je technika SMART. Cíl by měl být: 

 S – specifický a specifikovaný – musíme pojmenovat cíl, to čeho chceme 

dosáhnout.  

 M – měřitelný – abychom věděli, kde jsme na cestě k cíli, musíme měřit a 

monitorovat, kde se právě ve vztahu k našemu cíli nacházíme. 

 A – akceptovatelný – cíl musí být takový, aby byl pro nás samotné přípustný, a 

nemůžeme si dávat příliš vysoké ani příliš nízké cíle.  

 R – reálný. 

 T – termínovaný – musíme si stanovit pevné a jasné termíny. Nestačí je pouze 

stanovit, ale hlavně kontrolovat a dodržovat.
14

 

2.4.1.1 Logický rámec projektu 

Logický rámec projektu je dokument, který slouží jako pomůcka při stanovování cílů 

projektu a podpora k jejich dosažení. Je součástí metodiky návrhu a řízení projektu, která 

uceleně řeší přípravu, návrh, realizaci i vyhodnocení projektu.
15

 

  

 

 

                                                 
13

 DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový manageent podle IPMA. 1. vyd. Praha: Grada, 

2009, 507 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2848-3. Strana: 58 
14

 KAŇÁKOVÁ, Eva. Jak efektivně vést porady. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008, 169 s. Vedení lidí v praxi. ISBN 978-80-

247-1625-1.Strana: 128 
15

 DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management podle IPMA. 2., aktualiz. a dopl. vyd. 

Praha: Grada, 2012, 526 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4275-5. Strana:67 
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Firma Team Technologies doporučuje pro tvorbu logického rámce následující postupy: 

 stanovit cíl projektu, 

 stanovit konkrétní výstupy projektu, abychom dosáhli cíle, 

 stanovit záměr, 

 ověřit dodržení vertikální logiky, 

 stanovit požadované předpoklady na každé úrovni, 

 stanovit objektivně ověřitelné ukazatele (cíle, výstupy, záměry, činnosti), 

 stanovit prostředky a způsob ověření, 

 určit náklady na provedení činnosti – rozpočet na realizaci, 

 přehodnotit návrh projektu z hlediska zkušenosti s podobnými projekty.
16

 

2.4.2 Trojimperativ projektu 

V souvislosti s projekty a jejich cíli nakládáme vždy se třemi základními pojmy – cílem, 

časem a náklady (zdroji), kdy je účelem jejich optimální vyvážení a sladění. Tyto tři 

veličiny musí být především provázané (pokud se změní jedna a druhá se změnit nesmí, 

musí se změnit odpovídajícím způsobem třetí).  

2.4.3 Fáze projektu 

Fáze řízení projektu lze nejobecnějším pojetím rozdělit na: 

 Předprojektovou fázi (definiční), 

 projekt (zahájení, příprava, realizace, ukončení), 

 poprojektovou fázi (vyhodnocení, provoz). 

Každý projekt musí ještě před svým zadáním nějak vzniknout a i po zahájení musí 

existovat konkrétní zadání. Podobně je vhodné po ukončení projektu provést zpětné 

vyhodnocení nezávislým týmem. Tyto fáze však nejsou přímou součástí řešeného projektu. 

S ohledem na častou praxi je potřeba uvést, že čas bývá nejhůře řízen v předprojektové 

fázi, zahajovací, přípravné a pak poprojektové fázi. Realizační fáze je upřednostňována 

nejen vzhledem k velké náročnosti a k velkému počtu činností, ale i proto, že se jedná o 

fázi obsahující vlastní tvorbu vstupů, zatímco v přípravné se vlastně nic nevytváří a po 

projektu již není čas se zabývat historií. Podceňování přípravy projektu může mít nešťastné 

výsledky a následky, svědčí o naprostém nepochopení projektové problematiky. Ta se 

snaží především co nejvíce omezit nejistotu, jež je v projektu vždy velká.  

                                                 
16

 DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management podle IPMA. 1. vyd. Praha: Grada, 

2009, 507 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2848-3. Strana:68 
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Uvedené rozlišení na dané fáze je samozřejmě velmi obecné a obvykle bývá dále 

zpřesňováno. Nyní existuje mnoho používaných popisů fází řízení projektu, které se liší dle 

oboru nebo i dle organizace. Uvedené fáze řízení projektu mají rovněž jednu podstatnou 

vlastnost, nepřekrývají se a mohou být realizovány i s určitým časovým odstupem (např.: 

je možné provést přípravnou fázi a k fázi realizační přistoupit třeba až po několika 

měsících nebo i letech, lze hovořit o jakési inkubační době projektu).
17

 

2.4.3.1 Obecný popis životního cyklu projektu 

Konceptuální návrh – formulace základních záměrů, hodnocení přínosů a dopadů realizace 

projektu, odhady nákladů a času potřebného na vlastní realizaci, předběžná analýza rizik. 

Definice projektu – diversifikace cílů, výčet subsystémů a jejich rozhraní, příprava 

metodik, dovedností a znalostí, identifikace zdrojů projektu, určení realistického časového 

rámce a propočet nákladů, definice rizik a omezení jejich dopadu, příprava detailních plánů 

na realizaci. 

Produkce – vlastní realizace projektu – řízení práce, kontrola postupu podle časového 

plánu a rozpočtu, řízení komunikace, kontrola kvality a účinnosti dosažení dílčích cílů, 

testování výstupů. 

Operační období – vlastní užívání předmětu projektu – integrace předmětu projektu do 

existujících organizačních systémů společnosti uživatele, hodnocení technologických, 

sociálních a ekonomických dopadů realizovaného projektu v rámci předpokladů, zpětná 

vazba pro plánování dalších projektů. 

Vyřazení projektu – převedení předmětu projektu do stadia podpory a do případné 

odpovědnosti organizace, která podporu poskytuje, převedení zdrojů na jiné projekty, 

zpracování poučení a získání zkušeností do dalších projektů.
18
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 DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový manageent podle IPMA. 1. vyd. Praha: Grada, 

2009, 507 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2848-3, strana: 168 
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 SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, 380 s. Expert (Grada). 

ISBN 978-80-247-3611-2. Strana: 38 
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Obr. 3 - Typické rozložení fází životního cyklu projektu 

ZDROJ: SVOZILOVÁ A., Projektový management:systémový přístup k řízení projektů, str.: 

38 

 

2.4.4 Hierarchická organizační struktura projektu 

Organizační struktura projektu je dočasná, hierarchická a tvoří ji prvky (jednotlivci, firmy, 

instituce aj.), které jsou nositeli jeho činností, dodavateli jeho výstupů, a dále vazby se 

zainteresovanými stranami a kontextem projektu. Jedním ze základních rysů projektové 

organizační struktury je způsob jasného přiřazování pravomocí a zodpovědností 

jednotlivým subjektům, které se podílí na realizaci projektu při dodržování těchto pravidel: 

 Jednoznačnost přiřazení – každá kompetence smí být přiřazena pouze jednomu 

subjektu v rámci hierarchie. 

 Delegování podle očekávaných výsledků – kompetence (pravomoci) musí být 

delegovány jednotlivým subjektům úměrně jejich možnostem dosáhnout 

očekávaných výsledků (musíme zohlednit zdroje, znalosti, rizika, čas). 

 Vyváženost kompetencí – zodpovědnost za jednotlivé činnosti musí být úměrná 

delegované pravomoci.
19

 

Organizační struktura projektového týmu je založena na hierarchické struktuře prací a 

činností projektu (Work Breakdown Structure – WBS: jde o rozpracovanou strukturu 

nebo osnovu rozpisu práce. Pomocí WBS lze hierarchicky rozčlenit projekt do dílčích fází 

projektu, do skupin úkolů až do nejnižší úrovně struktury projektu. Jedná se o rozdělení 

práce na projektu na jednotlivé činnosti nebo balíky činností, aby k nim bylo možné 

                                                 
19

 DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management podle IPMA. 1. vyd. Praha: Grada, 

2009, 507 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2848-3, strana: 111 
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přiřadit odpovědnosti, pracnost a časový horizont. Postupuje se od hlavního cíle projektu 

na podrobnější úrovně. Výstupem je vyplněná tabulka se seznamem činností, které jsou 

ohodnoceny (čas, náklady, zdroje). Jedná se o stromovou strukturu, která je předpokladem 

toho, že se nezapomene na nic důležitého a na druhé straně pojistkou, že se nebudou dělat 

zbytečné a nepotřebné činnosti.)
20

 

Využití WBS v praxi: Struktura činností může být podle složitosti a rozsahu projektu různě 

strukturovaná a složitá - pro malé projekty může mít podobu jednoduchého seznamu 

činností, pro velmi složité projekty může tvořit vícestupňovou strukturu seskupených 

činností do ucelených bloků či balíčků a to tak, aby byl výčet konečných činností (aktivit, 

kroků) co nejvíce přehledný. Konečná úroveň rozpadu se v praxi řídí jednoduchým 

pravidlem  -  projektový manažer musí být schopen činnosti naplánovat a řídit. Jednotlivé 

činnosti mohou být podle potřeby číslované. WBS se používá pro naplnění aktivit v 

Ganttově diagramu při plánování projektu. WBS většinou zpracovává projektový manažer 

vždy před začátkem realizace projektu.
21

 

2.4.5 Projektový tým 

Skládá se z osob, které realizují určitou jednotku práce s jasně definovaným zadáním, 

požadovaným výsledkem a v definovaném čase. 

Pro dosažení úspěšné realizace projektů je potřeba koordinace určitého počtu různých lidí. 

Tato spolupráce se děje prostřednictvím projektového týmu, uvnitř kterého se spolupráce 

rozvíjí podle určitých principů, zásad a pravidel, na nichž se členové týmu dohodnou.  

Velmi důležitým krokem je sestavení dočasné, specifické organizační struktury 

v projektovém týmu, která je vytvořena jednotlivými členy týmu. Nově vyskytnuté další 

činnosti, které spadají do již vymezených kompetencí projektového týmu, jsou mezi ně 

rozděleny. Přesahují-li rámec vlivu organizační struktury projektového týmu, je nutné tým 

rozšířit o nové spolupracovníky.  

Velikost projektového týmu je optimálně 7 plus mínus 2 (velikost zajišťuje dostatek 

rozdílnosti a je dobře říditelná). Když na projektu pracuje větší množství lidí, je vhodné 

ustanovit řídící tým projektu, který bude v rámci projektu nadřazen položkou hierarchické 

organizační struktury a může se skládat z manažera projektu a tzv. garantů prací – dle 

úrovně WBS. 
22
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2.5 Plánování projektu 

2.5.1 Časová analýza projektu 

Cílem časové analýzy projektu je zjistit trvání celého projektu a termíny realizace 

jednotlivých uzlů (v síťovém grafu projektu). 
23

 Čas je jedním z hlavních a klíčových 

parametrů projektu, celková úspěšnost projektu je závislá na dodržení předem určeného 

časového rámce.  

2.5.1.1 Metody časové analýzy projektu 

Metoda kritické cesty (CPM) 

Je to deterministická metoda sloužící k analýze kritického průběhu činností ve složitých 

návazných projektech a předpokládá se, že zdroje jsou neomezené. Deterministická je 

metoda proto, že doby trvání činností jsou u ní určeny jednou časovou hodnotou. Analýza 

průběhu činností je založena na sestavení síťového grafu jako modelu projektu a nalezení 

kritické cesty. Kritická cesta je nejdelší cesta v grafu po činnostech, které nemají žádnou 

časovou rezervu a je dána součtem dob trvání činností. Každý projekt má minimálně jednu 

kritickou cestu. V rámci jednoho projektu je také možné, že existuje více jak jedna kritická 

cesta, platí tedy čím více kritických cest, tím je projekt rizikovější. Činnosti ležící na 

kritické cestě jsou kritickými činnostmi, a protože nemají žádnou časovou rezervu, délka 

kritické cesty tím také vymezuje nejkratší možnou dobu trvání námi určeného projektu. 

Zkrátit termín realizace projektu je možné jen po rozboru kritické cesty a návrhu opatření 

vedoucích ke zkrácení doby jejich trvání. 
24

 

 

Datum ukončení poslední činnosti v kritické cestě je zároveň datum ukončení celého 

projektu. Zdržení počátku činnosti nebo prodloužení jeho trvání z různých důvodů bude 

mít vliv na konečné datum projektu. Kritická cesta se promítá do všech fází životnosti 

projektu, do jeho životního cyklu. 
25
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Postup řešení metodou CPM: 

1. Určíme doby trvání činností – výpočtem nebo spíše odhadem expertů. Tyto doby 

přeneseme do síťového grafu. 

2. Výpočet nejdříve možných začátků a nejdříve možných konců jednotlivých 

činností projektu (nejdříve možný konec = minimální doba trvání projektu). 

Nejdříve možný konec = možný začátek + doba trvání činnosti (možný začátek je 

největší hodnota konce možného z předchozích vstupních činností do uzlu). 

3. Určení (výpočet) naopak nejpozději přípustných začátků a konců. Přípustný začátek 

= přípustný konec – doba trvání činnosti (přípustný konec je nejmenší hodnota 

přípustného začátku z vycházejících činností z uzlu). 

4. Vypočítání časové rezervy každé činnosti: nejpozději přípustný začátek – nejdříve 

možný začátek. Vyjadřuje nám dobu, o kterou je možno prodloužit dobu trvání 

činnosti, aniž by došlo k narušení termínu zahájení následujících činností.  

5. Určení kritické cesty: kde jsou rezervy rovny nule. 

6. Vyhodnocení výsledků. 

 

Podle způsobu ohodnocení grafu dělíme síťový graf na hranově ohodnocený graf, kde je 

činnost znázorněna hranou grafu a uzlově ohodnocený graf, kde je činnost znázorněna 

uzlem a šipkami, které nám určují návaznost jednotlivých činností projektu.  

 

Obr. 4 - Formy zápisu v síťovém grafu 

ZDROJ: NĚMEC V., Projektový management, str.: 85 

 



28 

 

Metoda PERT 

Existuje celá řada procesů, projektů, při kterých nelze zcela přesně určit dobu trvání 

jednotlivých činností. Pro všechny tyto procesy byla vyvinuta metoda PERT, která využívá 

stejného postupu jako metoda CPM. Liší se v tom, že pro časové ohodnocení činností 

používá náhodné veličiny. PERT je tedy metodou stochastickou a lze ji použít tam, kde 

existuje nejistota v časovém ohodnocení činností (doba trvání je značně proměnlivá). 
26

 

Doba trvání každé činnosti je náhodná veličina, která je definována v intervalu <ai,bi>, kde 

ai je optimistický odhad (nejkratší předpokládaná doba trvání), bi vyjadřuje pesimistický 

odhad (nejdelší předpokládaná doba trvání činnosti). Tyto dva odhady realizujeme u každé 

činnosti projektu. Musíme určit i nejpravděpodobnější odhad trvání činnosti vyjádřen jako 

mi. Tyto odhady jsou využity k rozložení pravděpodobnosti každé činnosti. Výpočty se 

ničím neliší od výpočtů u metody CPM, místo daných, pevných hodnot zde počítáme se 

středními hodnotami (ti), výsledkem výpočtu je zde také nalezení kritické cesty a ta se 

vypočítá jako součet středních dob trvání kritických činností. Důležitou součástí je určení 

času, v jakém bude projektu dokončen s určitou pravděpodobností: 90% nebo 95%.  

2.5.2 Zdrojová analýza projektu 

Zdroje zahrnují personál v rámci projektu, stejně jako zařízení, materiál a vybavení 

potřebné pro provádění činností, prací nebo projektu. Plánování zdrojů se zabývá 

především pracovními zdroji a zahrnuje identifikaci požadovaných zdrojů, porovnání 

požadavků s ohledem na veškeré dostupné a dosažitelné zdroje a následně jejich přiřazení 

na činnosti v projektu. Vhodný software je velmi užitečnou pomůckou pro analýzu a 

sestavování přehledů potřeb lidských zdrojů na více souběžně probíhajících projektech a 

může upozornit na potenciální problémy s omezením zdrojů.
27

 V každém případě je velmi 

důležité naplánovat zdroje a to především z několika důvodů: včasná příprava a 

naplánování potřebných zdrojů, upozorní na nesrovnalosti ve využívání zdrojů, přeřazení 

úkolů mezi zdroji, předvídání rizik atd.  

Pro plánování zdrojů je vhodný Ganttův diagram. Tento diagram slouží ke kalendářnímu 

plánování a k evidenci plnění prací. Proto v něm každá činnost může mít dva a více řádků: 

plán a skutečnost v časových úsečkách, v počtu jednotek atd. Při kontrole plnění úkolů se 

z harmonogramu zkoumají odchylky a stanovují se opatření vedoucí k jejich odstranění. 
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Pro řízení projektů můžeme poměrně často vytvořit Ganttův diagram ze síťového grafu a to 

tak, že do jeho formuláře nejprve vneseme činnosti kritické cesty a poté ostatní (s 

vyznačením jejich návaznosti a časových rezerv). 
28

 

 

2.5.3 Nákladová analýza projektu 

Plánování a sestavování rozpočtu projektu je součástí fáze plánování a navazuje na 

plánování času a zdrojů. Rozpočet projektu se skládá z nákladů a výnosů, definovat jej 

lze jako celkový objem prostředků přidělených na projekt, obvykle rozdělený do 

výdajových kategorií a rozfázovaný v čase. Součástí je plánování nákladů a výnosů 

(výnosy kryjí náklady). Rozpočet je velmi důležitou částí projektového plánu, zajímají se o 

něj všechny zainteresované strany projektu, od vlastníků projektu, přes koordinátory až po 

jednotlivé zaměstnance. V rámci plánování nákladů tedy oceňujeme čas strávený na 

projektu a využití lidských, materiálních a hlavně finančních zdrojů. Výstupem je rozpočet 

nákladů projektu. Musíme především zajistit a hledat zdroje krytí nákladů. Dále se také 

stanoví plán předpokládaných výnosů z projektu. V praxi se můžeme setkat s minimálně 

dvěma způsoby stanovení rozpočtu a to buď při zpracování záměru projektu děláme 

„shora“ odhad celkových nákladů a nebo ve fázi plánování sčítáme „zdola“ detailní 

rozpočet po jednotlivých položkách. V předprojektových fázích bývá zpracován hrubý 

odhad nákladů projektu. První hrubý odhad nákladů může být jedním z výstupů vytvoření 

logického rámce. Odhad nákladů je časově nenáročný a nevyžaduje detailní naplánování 

projektu, je třeba také počítat s tím, že skutečné náklady projektu se od odhadovaných 

mohou lišit i v řádech. Sestavení podrobného rozpočtu nákladů navazuje na předchozí 

kroky ve fázi plánování: tvorbu WBS, časového harmonogramu a plánování zdrojů. 

Podrobný rozpočet vzniká „zdola-nahoru“: ocenění pracovních balíků (nejnižší úrovně 

WBS), ocenění práce, vložením rezervy na krytí rizik. Při sestavování podrobného 

rozpočtu je vhodné určit přímé a nepřímé náklady projektu. Přímé náklady úzce souvisejí 

s realizací aktivit projektu a nepřímé náklady nelze jednoznačně přiřadit ke konkrétnímu 

projektu (společné náklady celé organizace).
29
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2.5.4 Analýza rizik projektu 

Identifikace rizik spočívá v systematické analýze, identifikaci, kategorizaci a dokumentaci 

rizik, které mohou jakkoliv ovlivnit projekt. Důležité je posoudit vztahy a vazby mezi 

riziky, případná závislost může způsobit řetězovou reakci nežádoucích stavů – vzájemná 

závislost rizik zvyšuje pravděpodobnost jejich vzniku a závažnost jejich dopadu. Mezi 

nejdůležitější informace patří hodnocení vlivu a předpokladů vzniku těchto rizik a  

podmínky existence, rozdělení rizik projektu a identifikace zdrojů rizik a míst jejich vzniku 

vzhledem k projektu. Manažer má k dispozici celou řadu metod jako je například 

brainstorming, metoda Delphi, individuální diskuze se specialisty, SWOT analýza atd. 

Rozlišujeme kvalitativní a kvantitativní analýzu rizik. Kvalitativní analýza podrobí rizika 

vytipovaná v předchozím kroku zevrubnému zkoumání z mnoha úhlů. Mezi nejdůležitější 

patří závažnost rizika, jeho předvídatelnost, potencionální vazby a také vztahy mezi riziky 

a stupeň jejich kontrolovatelnosti a odvratitelnosti. Výstupem kvalitativní analýzy je 

aktualizovaný registr rizik, který obsahuje přesnou klasifikaci rizika a jeho závažnosti. 

Kvantitativní analýza je podproces, ve kterém jsou opět probírána rizika podle jejich 

seznamu a hodnocení, rizika jsou opatřena číselnými charakteristikami: pravděpodobnost 

vzniku jednotlivých rizik, kombinovanou pravděpodobnost sledu vzájemně závislých rizik, 

celkovou hodnotou, která je působením rizika ohrožena, a očekávaný dopad rizika. 

Výstupem této analýzy je aktualizovaný registr rizik, který obsahuje kvantifikaci 

pravděpodobnosti vzniku rizika a hodnotu, která je jeho působením ohrožena. 
30

 Analýza 

rizik je jeden z  nejdůležitějších a nejkomplikovanějších procesů projektového 

managementu.  

2.5.4.1 Doporučené metody analýzy rizik projektu 

Metody můžeme rozdělit do dvou skupin, tak jak to doporučuje norma ISO 10 006 – 

Směrnice pro management jakosti projektů. Také to uvádí ve své knize Projektový 

management podle IPMA Doležal Jan, Máchal Pavel, Lacko Branislav a kolektiv: 

Metody, zabývající se analýzou rizik produktu projektu: specializované metody pro 

analýzu rizik vyplývajících z technické podstaty produktu (výstup projektu). Například 

metoda CRAMM je vhodná, když se zavádí nový informační systém. Tato metoda 

analyzuje bezpečnostní rizika informačního charakteru, metoda FMEA se používá u rizik 

konstrukčního vývoje nějakého strojírenského výrobku. 

                                                 
30

 SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, 380 s. Expert (Grada). 

ISBN 978-80-247-3611-2. Strana: 287 



31 

 

Metody zabývající se analýzou rizik managementu projektu: věnuje se pozornost zejména 

rizikům, která vyplývají z podstaty řízení projektu (např.: zpoždění dodávek, práce 

projektového týmu, zvyšování cen apod.). I tyto metody zvažují technická rizika, které 

vyplývají z podstaty realizace produktu projektu. 

2.5.4.2 Metoda RIPRAN (Risk Project Analysist) 

Pokud existuje dost podkladů o projektu, dostatek statistických podkladů z minulých 

projektů pro kvantifikaci rizik a tým je zkušenější, může použít metodu RIPRAN.  

Tato metoda se v současné verzi skládá ze čtyř základních kroků: 

1. Identifikace nebezpečí projektu 

2. Kvantifikace rizik projektu 

3. Reakce na rizika projektu 

4. Celkové posouzení rizik projektu 

V prvním kroku provádí projektový tým identifikaci hrozícího nebezpečí vytvořením 

seznamu rizik (nejčastěji a nejpřehledněji ve formě tabulky). Ve sloupci jsou uvedena 

jednotlivá rizika a v řádku hrozby a scénáře, popřípadě poznámky. Postup, kdy k hrozbě 

hledáme možné následky, nám řekne, co se může stát v projektu nepříznivého: HROZBA -

> SCÉNÁŘ, můžeme postupovat i opačně a zjišťovat co může být příčinou nepříznivé 

okolnosti: SCÉNÁŘ -> HROZBA. Hrozba je chápána jako konkrétní projekt nebezpečí a 

scénářem rozumíme děj, který nastane v důsledku výskytu hrozby. Hrozba je příčinou 

scénáře. V druhém kroku se provádí kvantifikace rizika. Tabulku sestavenou týmem 

v prvním kroku rozšíří o pravděpodobnost výskytu scénáře, hodnotu dopadu scénáře na 

projekt a výslednou hodnotu rizika, která se vypočte:  

Hodnota rizika = pravděpodobnost scénáře x hodnota dopadu. 

Příklad: pravděpodobnost scénáře pro riziko č. 12 je 0,5, dopad na projekt je 100 000 Kč a 

hodnota rizika je 0,5 x 100 000 = 50 000 Kč. Ve třetím kroku se vytvářejí opatření, která 

mají snížit hodnotu rizika, jeho dopad a pravděpodobnost na přijatelnou úroveň. Opatření 

by měla být co nejefektivnější a působit přímo na riziko. Ve čtvrtém kroku se posoudí 

celková hodnota rizika a vyhodnotí se, jak moc je projekt rizikový a zda je možné ho 

vůbec realizovat.
31
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Řízení rizik nám umožňuje včas rozpoznat a identifikovat možná rizika, škody a následně 

omezit pravděpodobnost výskytu rizika stanovením opatření, které povedou k jeho snížení. 

Je velmi důležité  hodnotit dopad rizika, jsou to náklady s ním spojené.  

 

Management rizik v oblasti projektů: 

Sponzor projektu – plní tyto povinnosti: celkově odpovídá za projekt, zajišťuje zdroje pro 

projekt, přijímá důležitá rozhodnutí podle aktuálního stavu rizik projektu, podává zprávy 

managementu o stavu analýzy rizik. 

Manažer projektu – jeho povinnosti: odpovídá za provedení projektu a splnění cílů, přímo 

řídí projekt a řídí analýzu rizik projektu 

Manažer rizika – dohlíží na proces managementu rizik a pomáhá mu.
32

 

 

2.6 Strategická a marketingová situační analýza 

Strategická situační analýza je komplexní přístup k zachycení podstatných faktorů 

ovlivňující činnost firmy ve vzájemných souvislostech, jehož výsledky jsou podkladem pro 

tvorbu návrhů možných strategií budoucího chování firmy a budoucích projektů. Její 

význam roste s neurčitostí respektive nestabilitou a složitostí prostředí. Musí poskytovat 

všechny podstatné informace ovlivňující činnosti podniku. Budou-li její závěry povrchní, 

nepřesné a zkreslené, musí být přijata strategická opatření orientována jiným směrem, než 

by bylo žádoucí.  

 

Marketingová situační analýza zkoumá prostředí firmy, segmenty trhu, konkurenci, odhad 

budoucí poptávky a prodejů. Směřuje k volbě cílových trhů a k nalezení reálných a 

současně náročných marketingových cílů a strategií podniku pro trhy a také strategií prvků 

marketingového mixu. Je prvním krokem přípravy strategického marketingového plánu.
33
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Obr. 5 - Situační analýza 

ZDROJ: JAKUBÍKOVÁ D., Strategický marketing, str.: 79 

 

Marketingová situační analýza se dělí na tři části. První z nich je informační část, kde 

podnik sbírá informace a hodnotí je. Hodnotí vnější faktory (makroprostředí a 

mikroprostředí) a vnitřní prostředí firmy. Druhá část je porovnávací, kde se vytváří SWOT 

analýza, matice SPACE, Bostonská matice, a třetí část je rozhodovací, kde se hodnotí 

zvolené strategie a doporučují se potřebné změny.  

 

Postup analýzy podniku v rámci analytické etapy můžeme shrnout takto: 

Analýzu OBECNÉHO okolí firmy: jsou to sociální, ekonomické, politické, technologické, 

legislativní, nebo ekologické faktory. Zde je vhodné využít např. SLEPT analýzy, 

respektive PESTE. 

Analýzu OBOROVÉHO okolí firmy: zde se provádí analýza konkurence trhu, síly 

zákazníka, síly dodavatelů, analýza substitutů. Lze ji provést např. pomocí Portrerova  

modelu pěti sil. 

Analýzu INTERNÍCH faktorů firmy: analýza zdrojů – zejména finančních, lidských, 

časových a materiálních. Dále je nutné provést analýzu organizační struktury, řízení 

lidských zdrojů, analýzu informačních toků firmy atd. Některé dílčí analytické kroky lze 

provést pomocí analýzy „7S faktorů“ firmy Mc Kinsey. 

Na závěr předchozích analýz je vhodné vytvořit shrnující SWOT analýzu.
34

 

Marketingová situační analýza obvykle začíná analýzou prostředí firmy, je to soubor 

okolností, ve kterém se podnik nachází a nějak ho ovlivňují. Na chování podniku působí 

kladné i záporné vlivy prostředí, které se označují jako faktory prostředí ovlivňující 

současný i budoucí vývoj podniku. Mikroprostředí podniku zahrnuje například firemní 
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kulturu, firemní prostředí, dodavatelské a odběratelské vztahy, charakter trhu, 

konkurenceschopnost a vztahy s veřejností. Naopak makroprostředí zahrnuje podle Kotlera 

a Armstronga demografické prostředí, ekonomické, přírodní, politické, kulturní a 

technologické.  

2.6.1 Analýza SLEPT  

Analýza externího marketingového prostředí, která je především zaměřena na společenské, 

legislativní (právní), ekonomické, politické a technologické faktory, které ovlivňují 

podnik. Měla by být zaměřena do budoucna, na nejvýznamnější vývojové trendy. Zkoumá 

obecné faktory prostředí v němž se firma nachází,a v něm musí určitým způsobem reagovat 

(sociální situace v zemi či regionu, stav legislativy a její dodržování, ekonomická situace, 

politická situace a stabilita, celkový stupeň technologického rozvoje). Nerespektování 

těchto faktorů může způsobit závažné problémy.
35

 

Při SLEPT analýze zaměřené na formulaci výrobní strategie hrají zpravidla velkou roli 

právní, legislativní faktory. Jedná se například o právní normy určující povinnosti vůči 

pracovníkům (bezpečnost práce, školení), zákazníkům, zabránění škodám při živelných 

událostech atd. 
36

 

Nyní rozebereme jednotlivé faktory, které se v analýze SLEPT zohledňují. Sociální 

(společenské) faktory hodnotí zejména tyto aspekty: společensko-politický systém, 

hodnotové stupnice a postoje lidí – zaměstnanců, zákazníků, konkurentů, dodavatelů), 

životní styl a jeho změny, životní úroveň, flexibilita pracovníků, demografické faktory, 

struktura populace, včetně kvalifikační struktury, vývoj životního prostředí, zdravotní stav 

populace atd. Je důležité odhadnout klíčové vývojové trendy chování mladých lidí  - 

budoucích zaměstnanců nebo zákazníků. Právní faktory vyjadřují respektování mnoha 

zákonů a navazujících předpisů. Management je jimi jednoznačně svázán a do značné míry 

limitován. Mezi nejdůležitější patří například zákoník práce, zákon o ochraně osobních 

údajů, o ochraně veřejného zdraví, o inspekci práce, zákon o zaměstnanosti, o úrazovém 

pojištění zaměstnanců, o ochraně zdraví, bezpečnosti a hygieně při práci a jiné. V případě 

SLEPT analýzy jde především o to, předvídat jejich budoucí vývoj a hodnotit, zda 

vyplývají pro firmu nějaké hrozby nebo příležitosti. Ekonomické faktory představují 

ovlivňování firmy stavem ekonomiky (současným i budoucím). Jedná se zejména o tyto 
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faktory: stadium hospodářského cyklu naší a světové ekonomiky (deprese, stagnace, 

recese, růst…), politickou situaci země, hospodářskou politiku vlády (podpora podnikání, 

ochrana investic), monetární politika (nabídka peněz, úrokové sazby…), fiskální politika, 

vývoj mezd, stav platební bilance státu, míra inflace a situace na kapitálovém trhu. Při 

odhadu budoucího vývoje těchto faktorů je užitečné si uvědomit fungování tzv. magického 

čtyřúhelníku: ekonomický růst (HDP), nezaměstnanost, inflace, vnější rovnováha (saldo 

obchodní bilance). Politické faktory vyjadřují faktory související s politikou dané země: 

kdo vyhraje volby, jaké jsou jejich volební programy, zda lze očekávat válku, 

prodloužení/zkrácení odchodu do důchodu,zda lze očekávat zlepšení/zhoršení fungování 

vzdělávacího systému, zefektivnění činnosti státní správy týkající se zaměstnávání 

pracovníků,zda vzniknou nějaké příležitosti k získání grantů a dotací atd. Technologické 

faktory představují: rozvoj internetu, rozvoj mobilních sítí, rozvoj obchodování na 

internetu atd. Moderní technologie, zejména informační a komunikační, umožňují inovovat 

některé tradiční formy lidské činnosti – administrativní a organizační činnosti (práce 

z domova, internetové obchody). 
37

 

2.6.2 Porterův model pěti sil 

 

Obr. 6 - Porterův model pěti sil 

ZDROJ: BLAŽKOVÁ M., Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy, str.: 

57 

 

Tento model představuje základní faktory, které ovlivňují ziskovost odvětví a působí na 

firmy. Hrozby představují silná konkurence a rivalita mezi podniky, velká smluvní síla 

kupujících, která tlačí cenu dolů, nebo kupující požadují vyšší kvalitu a servis. Opačné 
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situace představují příležitosti pro firmu. Noví konkurenti vstupující do odvětví – zajímá 

nás pravděpodobnost, s jakou mohou noví konkurenti zvýšit konkurenční tlak na existující 

podniky, a dále jednoduchost, s jakou mohou nové firmy vstoupit na trh. Podnik zajímají 

například otázky jako: existují nějaké bariéry vstupu na trh, jak vysoké náklady jsou 

spojené se vstupem na nový trh. Riziko vstupu nových konkurentů znamená, že by mohlo 

dojít ke zvýšení výrobních kapacit, zákazníci by se poptávali jinde, srovnávali by ceny, 

byla by převaha nabídky nad poptávkou a to všechno by vedlo ke snižování cen. 

Substituční výrobky – představují možnost alternativních (stejných, podobných) výrobků 

nebo služeb nahrazujících současnou nabídku na trhu. Představují riziko, že si zákazník 

místo našeho výrobku vybere ten, který lépe uspokojuje jeho potřeby ať už kvalitou nebo 

třeba jednodušší dostupností. Zákazník může zvolit také zcela jiný, zástupný výrobek či 

službu. I zde musí podniky počítat s cenovou válkou. Této hrozbě lze čelit snížením cen 

výrobků, lepší kontrolou nákladů, zvýšením užitné hodnoty výrobku, nabídkou 

doplňkových služeb, včasným předvídáním přání zákazníků atd. Vyjednávací síla 

kupujících – podnik zajímá struktura a koncentrace kupujících na trhu. Zákazníci mohou 

být jednotlivci i právnické osoby.  Pro podnik je nezbytné znát své stávající i budoucí 

zákazníky. Proto je důležité prvně definovat, kdo vlastně zákazníci jsou a jaké produkty či 

služby budou poptávat a o jaké služby budou mít zájem. Dále je také podstatné vědět, jaká 

očekávání a požadavky budou zákazníci na výrobek či služby požadovat. Analýza 

zákazníků by tedy měla být zaměřena na identifikaci zákazníků a faktorů, které ovlivňují 

jejich rozhodnutí nakupovat, demografické faktory, geografické aj. Vyjednávací síla 

dodavatelů – jde o velikost dodavatelů na trhu a o jejich možnost určovat si podmínky i 

dodávky výrobků na trh. Dodavatelé rozhodují o úspěchu či neúspěchu firmy. Pokud chce 

podnik obstát v konkurenci a plně uspokojit své zákazníky, musí nakupovat od dodavatelů 

co nejlevněji a v co nejvyšší kvalitě, což je většinou nemožné.  Schopnost a pozice 

podniku při vyjednávání s dodavateli se odvíjí od velikosti, síly a postavení podniku na 

trhu. Člení se do různých kategorií: dodavatelé surovin a materiálu, energie, polotovarů, 

technologií, pracovních sil aj. Vyjednávací síla kupujících i dodavatelů představuje hrozbu 

v případě, že na jedné ze stran existuje monopol, panuje nedostatek potřebných zdrojů pro 

naši výrobu či naopak převládá nabídka našich výrobků na trhu nad poptávkou. Existuje 

pouze několik kupujících, kteří nakupují ve velkém objemu, výrobek je standardní, 

kupující mají nízké náklady spojené s přechodem jinam a mají informace a jde jim o 

kvalitu výrobku – vyjednávací síla kupujících je vysoká. Dodavatelé mají výhodu, pokud 

jich je omezený počet, jejich výrobky jsou velmi důležité a nezbytné pro zákazníky, bylo 
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by obtížné najít substitut a finančně náročné. Rivalita mezi současnými konkurenty na trhu 

může být ovlivněna velikostí a počtem konkurentů, rozdílností výrobků, úrovní bariér 

vstupu na trh a odchod z trhu. Rivalita je větší, když se na trhu objevují malí, stejně velcí 

konkurenti se stejnými nebo podobnými výrobky a náklady na přechod jinam jsou nízké. A 

také pokud jsou naopak vysoké náklady na odchod z trhu.
38

 

 

2.6.3 Analýza McKinsey 7S 

Je to model analýzy vnitřního prostředí firmy. Je v něm zahrnuto sedm níže uvedených 

faktorů, jejichž názvy začínají v anglickém jazyce na S: 

 Strategie (Strategy), 

 Struktura (Structure), 

 Systémy (Systems), 

 Styl práce vedení (Style), 

 Spolupracovníci – personál (Staff), 

 Schopnosti (Skills), 

 Sdílené hodnoty (Shared values). 

Vedení firmy při strategii musí brát v úvahu všech sedm faktorů, bez ohledu na to, zda je 

to malá nebo velká firma. Tyto faktory jsou vzájemně provázány a jsou na sobě určitým 

způsobem závislé, ale význam nebo důležitost bude odlišná s časem.  

Strategie vyjadřuje, jak organizace dosahuje své stanovené vize a cíle, jak reaguje na 

hrozby a příležitosti v oboru podnikání. Strukturou se v tomto modelu chápe obsahová a 

funkční náplň organizačního uspořádání, jako nadřízenost, podřízenost, vztah mezi 

podnikatelskými jednotkami, kontrolními mechanizmy a sdílení informací. Vzhledem 

k tomu, že se mění procesy a styly, je nutné, aby organizace změnila svoji strukturu. Ty 

organizace, které jsou nějak hierarchicky uspořádány, by mohly adaptovat přechodnou 

strukturu, například maticovou, decentralizovanou strukturu aj. Systémy jsou v tomto 

případě formální a neformální procedury, které slouží k řízení každodenní aktivity podniku 

a zahrnují například informační systémy, komunikační systémy, kontrolní, inovační, 

systémy alokace zdrojů atd. Spolupracovníky se rozumí lidské zdroje organizace a jejich 

rozvoj, vzdělání, školení, vztahy mezi nimi, funkce, motivace, inspirace, chování vůči 

firmě atd. Je nutné rozlišovat mezi kvantifikovatelnými (formální systém motivace, 
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odměňování, zvyšování kvalifikace) a nekvantifikovatelnými aspekty (morální hlediska, 

postoje, loajalita vůči firmě). Schopnostmi je myšlena profesionální znalost a kompetence 

existující uvnitř organizace, to je co organizace dělá nejlépe. Nejedná se o součet 

kvalifikace jednotlivých pracovníků, ale je nutné brát v úvahu kladné a záporné synergické 

efekty dané například úrovní organizace práce a řízením. Pracovníci musí přijímat nové, 

požadované schopnosti a znalosti a musí jim být vytvořeno přijatelné učící prostředí. Musí 

mít touhu se učit nové věci, které jsou potřebné k jejich zaměstnání. Pokud potřebné 

informace a zkušenosti nelze získat uvnitř organizace, je nezbytné je získat z venku. Styl je 

vyjádření toho, jak management přistupuje k řízení a k řešení existujících problémů. 

Například pokud se pracovníci chovají k zákazníkovi jako k rovnocennému partnerovi, pak 

budou chtít, aby se k nim vedení chovalo taktéž. To ale vyžaduje manažerský styl 

samořízení. Aktivity, při kterých je potřeba spolupráce mezi obchodními jednotkami, 

vyžadují zase úkolový manažerský styl. Sdílené hodnoty vyjadřují základní skutečnosti, 

ideje a principy respektované pracovníky i dalšími zainteresovanými skupinami 

bezprostředně zainteresovanými na úspěchu firmy. V dobře fungujících firmách jsou 

základní sdílené hodnoty patřičným způsobem vyjádřeny v jejich misích, tvrdí autoři 

Peters a Watermann (2004). Rolí vize je, aby všichni věděli, čeho chce organizace 

dosáhnout a z jakého důvodu to chce.
39

 

 

Obr. 7 - Tvrdé a měkké prvky strategie 7S 

ZDROJ: MALLYA T., Základy strategického řízení a rozhodování, str.: 73 
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V zásadě se dá těchto sedm bodů, o které se tento model opírá, rozdělit do dvou hlavních 

skupin. Skupina tzv. „tvrdých S“, do které spadá strategie společnosti, struktura 

společnosti a systémy. Informace potřebné pro řízení těchto bodů jsou snadno dohledatelné 

například v obchodních plánech společnosti, v jejich organizačních listech. Protože jsou 

tyto informace lehce dohledatelné, tak se dají lépe (snadněji) měnit než zbylé čtyři body 

tohoto systému. Tyto čtyři body patří do skupiny tzv. „měkkých S“. Mezi tyto body patří: 

styl společnosti, zaměstnanci (staff), sdílené hodnoty a dovednosti (skills). Informace k 

těmto bodům nejsou tak snadno dohledatelné, informace nejsou obsaženy v dokumentech 

týkajících se např. obchodního zaměření společnosti, tím pádem se tyto body systému 7S 

hůře popisují, a proto se v jejich případě hůře prosazují změny.
40

 

 

2.6.4 SWOT analýza 

Cílem této analýzy je identifikovat, do jaké míry je současná strategie firmy a její 

specifická silná a slabá místa relevantní a schopná se vyrovnat se změnami, které nastávají 

v prostředí firmy. SWOT analýza neboli analýza silných a slabých stránek, příležitostí a 

hrozeb se skládala původně ze dvou analýz a to analýzy SW a analýzy OT. Obecně se 

doporučuje začít analýzou příležitostí a hrozeb, které přicházejí z vnějšího prostředí firmy 

a to jak makroprostředí (politicko-právní, ekonomické, sociální, kulturní a technologické 

faktory), tak i makroprostředí (zákazníci, dodavatelé, odběratelé, konkurence, veřejnost). 

Následuje analýza silných a slabých stránek, která se týká vnitřního prostředí firmy (cíle, 

systémy, procedury, firemní zdroje, materiální prostředí, firemní kultura, mezilidské 

vztahy, organizační struktura aj.).
41
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Obr. 8 - SWOT analýza 

ZDROJ: JAKUBÍKOVÁ D., Strategický marketing, str.: 103 

 

Silné a slabé stránky firmy se určují pomocí vnitropodnikových analýz a hodnotících 

systémů. Při hodnocení silných a slabých stránek může být jako základ pro vyjádření 

určitého stavu použita klasifikace hodnotících kritérií buď podle nástrojů marketingového 

mixu 4 P (produkt, cena a kontrakční podmínky, distribuce – místo prodeje, marketingová 

komunikace), případně podrobněji podle jejich znaků. Příklad využití analýzy silných a 

slabých stránek: jednotlivým kritériím, která byla vybrána, je přiřazena váha (1-5). Dále 

jsou kritéria vyhodnocena pomocí škály v rozmezí -10 až +10, přičemž 0 znamená, že 

kritérium není zařazeno ani mezi silné ani mezi slabé stránky firmy. Takto firma získává 

přehled o slabých a silných stránkách, které jsou doplněné o předpoklady vzniku 

příležitostí a hrozeb. SWOT analýza je velmi užitečným způsobem sumarizace mnoha 

analýz (analýzy konkurence, strategických skupin atd.) a jejich kombinování s klíčovými 

výsledky analýzy prostředí firmy (prodej výrobků, výroba výrobků, podnikatelské záměry, 

schopnosti managementu). Nevýhodou SWOT analýzy je, že je příliš statická a 

subjektivní.
42

 

 

 

Než je nově navržená marketingová strategie zavedena do praxe, je vhodné posoudit její 

kvalitu a to ze tří úhlů pohledu: vhodnost, přijatelnost a uskutečnitelnost.  

Vhodnost strategie by měla splňovat kritéria: být v souladu s misí společnosti a 

nadřízenými a funkčními strategiemi, návrh by měl vyplývat z uskutečněné strategické 
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analýzy a bude plně využito silných stránek firmy, návrh využívá klíčové schopnosti a 

zdroje, návrh nejde za hranici možného, respektuje zákonitosti ekonomiky aj.  

Přijatelnost marketingové strategie znamená, že navržená strategie uspokojuje zájmy 

klíčových skupin stakeholders, tj. vlastníků, zákazníků, managementu, ale i státu, 

obchodních partnerů a dalších. To, zda je marketingová strategie uskutečnitelná znamená, 

že je firma schopna zajistit pro její realizaci potřebné zdroje. V případě marketingu jsou 

hlavními zdroji finance, lidské zdroje a zdroje informací.
43
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3 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

V této části se analyzuje prostředí cukrárny, kde je využita metoda SLEPT, Porterova 

analýza a SWOT analýza.  

3.1 Představení společnosti 

Cukrárna má název MUFin cukrárna & kavárna, jejímž vlastníkem je Bc. Natálie 

Stejskalová a sídlí v Moravských Budějovicích 676 02 na Náměstí ČSA. Cukrárna byla 

založena v roce 2015 a poprvé otevřena 15. července téhož roku. Na moji otázku, co 

majitelku vedlo k jejímu založení, mi odpověděla, že to byl vždy její sen a myslí si, že ve 

městě něco takového chybělo. Sortiment cukrárny a kavárny je totiž odlišný od klasických 

cukráren, které jsou ve městě další čtyři. Zaměřila se jak na obvyklé zákusky, tak 

především na cupcakes, makrónky a muffiny. Jejím posláním a vizí je nabídnout 

zákazníkům chutné a hlavně kvalitní výrobky, jejichž kvalita bude nadstandardní a které 

budou naplňovat jejich přání. V prodejně je i speciální kávovar, který připravuje různé 

druhy kávy. V příjemné atmosféře cukrárny, kde je sedm stolů, si mohou zákazníci 

vychutnávat zákusky a kávu. Cukrárna zatím funguje na principu nákupu a projede, 

zákusky jsou objednávány od dodavatelů. Majitelka se rozhodla, že si bude vyrábět své 

vlastní zákusky v místnosti za prodejnou a nabízet je svým zákazníkům. Zatím nemá své 

vlastní internetové stránky, pouze stránku na sociální síti. Jsou zde zaměstnány tři 

prodavačky, jelikož jsou to studentky, tak se střídají dle svých časových možností a paní 

provozní, která se stará o účetnictví a o provozní záležitosti (dodavatelé atd.). Otevírací 

doba je pondělí až pátek 9:00 - 17:30, kromě středy, kdy je zavřeno a sobota 8:00 – 11:00.  

 

 

Obr. 9 -  Logo cukrárny  
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3.2 Vize a základní myšlenka 

Majitelka se domnívá, že zákusky jako větrníky, brambory, trubičky a jiné, už nejsou 

zákazníky tak oblíbené, a chce přivést něco nového, a to vyrábět neobvyklé a kvalitní 

vlastní zákusky. Do této doby si zákusky nechávala dovážet od dodavatelů, ale to chce 

změnit. Plánuje zaměstnat tři zkušené cukráře, kteří umí výše zmíněné makrónky, 

cupcakes a jiné speciální a velmi kvalitní zákusky. Myslí si, že vlastní výroba zákazníky 

ještě více zaujme a bude mít velký úspěch. Majitelka chce mít také kontrolu nad kvalitou a 

surovinami, ze kterých se bude péct a reagovat na aktuální poptávku. Je zde však mnoho 

rizik, které s tím souvisí a budou analyzovány níže. Cukráři by měli pracovat na moderních 

zařízeních a být velmi zkušení. Postupem času by chtěla od dodavatelů ustoupit a zanechat 

pouze vlastní výrobu. Cílem je, aby zákazníci odcházeli spokojení a často se vraceli. 

Hrozbou je zde odchod mladých lidí za prací mimo město, a tudíž ve městě zůstane spíše 

starší generace a o moderní zákusky nemusí být takový zájem. Majitelka vlastní také 

pojízdný stánek, se kterým objíždí různá města a nabízí svůj sortiment na trzích, vánočních 

akcích atd. Vlastní výrobou zajistí vždy čerstvost nabízených zákusků ve stánku a může 

reagovat na náhlé akce, které se konají třeba o víkendu. 

 

3.3 Analýza SLEPT 

Tato analýza hodnotí sociální, legislativní, ekonomické, politické a technologické faktory, 

které na cukrárnu působí.  

Sociální faktory – jsou jedním z nejdůležitějších faktorů, hodnotí věk obyvatelstva, jeho 

strukturu, pohlaví, počet obyvatel, zájmy atd. V našem případě jsou cílovými zákazníky 

lidé od 12-60 let, starší lidé neprojevují zájem o nové a neznámé zákusky a raději dají 

přednost klasickým, a proto bych možná věk snížila a to do 50 let. Starší lidé také raději 

upřednostní vlastní výrobu doma pečených dobrot, než aby nakupovali v dražší cukrárně. 

Cukrárna se nachází v centru města Moravské Budějovice v okrese Třebíč na Vysočině. Je 

to malé město s počtem obyvatel 7462 ke konci roku 2015, z toho kolem 5000 

v produktivním věku. Kraj Vysočina má podle Českého statistického úřadu 509 895 

obyvatel. Převážná většina obyvatel je v produktivním věku a to je pro provoz cukrárny 

velkou výhodou. Obyvatelé mají možnost ve městě navštívit ještě další čtyři cukrárny. Zde 

je velké riziko, že se zaměří na známé a oblíbené cukrárny, než na novou. Ve městě žije o 

2% více žen než mužů, což je také pro novou cukrárnu příznivé a narození nových dětí je 

ve městě rok od roku stejné. Město zaznamenalo úbytek mladých obyvatel, kteří se ve 



44 

 

většině případů stěhují za prací, protože v tak malém městě je možnost najít práci velmi 

složitá. Nezaměstnanost se pohybuje kolem 12%. Město ztrácí mladé perspektivní lidi a to 

na cukrárnu nemá příznivý vliv. Na druhou stranu se ve městě nachází tři střední školy, 

které navštěvuje mnoho mladých lidí, u kterých je populární stavit se jen tak na kávu a dát 

si dobrý muffin. Průměrný věk je ve městě 37 let, což také představuje výhodu. Lidé ve 

věku 37 let jsou také naší cílovou skupinou, avšak větší zájem projevují hlavně mladí lidé. 

V cukrárně jsou zákusky o trochu dražší než jinde, kvůli kvalitě a jedinečnosti nabízeného 

sortimentu.  

 

 

Obr. 10 - Shrnutí vývoje obyvatelstva ve městě Moravské Budějovice od roku 2001 do 2014 

ZDROJ: internetové stránky města Moravské Budějovice 

 

Legislativní faktory – všechny podniky v České republice musí dodržovat při svém 

podnikání určité zákony, podle kterých se musí řídit. V případě cukrárny jsou to například:  

 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání – tento zákon nám vymezuje druhy 

živností, jak mohou vzniknout, změnit se a také čím zaniknou, definují živnostenské 

kontroly a pokuty.  

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví - zákon upravuje práva a povinnosti 

fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví. 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví – tento zákon definuje rozsah, povinnosti předpisy 

a požadavky jak vést účetnictví v podniku.  

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - tento zákoník upravuje pracovněprávní vztahy, 

které vznikají mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. 

 Zákon č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 

 Předpisy Evropské unie např. Nařízení 852/2004 o hygieně potravin. 
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 Dále internetové stránky například hygienické stanice, ministerstva zdravotnictví a 

zemědělství. 

Ekonomické faktory – Na konci roku 2015 dosáhl podíl nezaměstnaných osob v Kraji 

Vysočina 6,22 %, když ještě ke konci listopadu 2015 činil pouze 5,53 %. Zde je další 

riziko, že lidé nemají moc peněz navíc, aby si zaplatili za kvalitní a trochu dražší zákusky. 

Oproti roku 2014 bylo zaznamenáno snížení podílu o 1,13 bodu. 

 

 

Obr. 11 -  Údaje o nezaměstnanosti ve městě Moravské Budějovice od roku 2001 do 

2014 

ZDROJ: Internetové stránky města Moravské Budějovice 

 

Míra inflace – dle údajů z tabulky je zřejmé, že se inflace na začátku roku 2016 zvýšila (za 

peněžní jednotku si můžeme koupit méně zboží a služeb), což není pro zavedení vlastní 

výroby v cukrárně zrovna pozitivní informace. Například příjmy zaměstnanců a důchodců 

často zaostávají za inflací a pro řadu osob je výše příjmu pevně daná.  

 

Tab. 1 -  Vývoj inflace v roce 2015 a 2016 

 
03/15 04/15 05/15 06/15 07/15 08/15 09/15 10/15 11/15 12/15 1/16 

0,2% 0,5% 0,7% 0,8% 0,5% 0,3% 0,4% 0,2% 0,1% 0,1% 0,6% 

ZDROJ: vlastní zpracování dle http://www.kurzy.cz/makroekonomika/inflace/ 

 

Úroková míra – jelikož na tento projekt bude použit úvěr, jsou důležité úrokové sazby u 

úvěrů. Byla vybrána banka Česká spořitelna, která má úroky ve výši od 6,9%. 

 

Daň z příjmu: zákon č. 586/1992 sb., o daních z příjmu výrazně ovlivňuje a působí na 

budoucí podnikání. Tento zákon zahrnuje dvojí vymezení daně z příjmu. Jsou to daň z 

příjmu fyzických osob a daň z příjmu právnických osob.  

 daň z příjmu fyzických osob – tato sazba činí 15 %. 

Daň z přidané hodnoty: tato daň je hlavní složkou státního rozpočtu, každý podnikatel ji 

platí při nákupu zboží i při jeho následném prodeji. Pouze v případě, že při nákupu je toto 

zboží daňově uznatelné, může požádat o vrácení této daně. Tato firma není plátcem DPH. 
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Politické faktory – u politických faktorů se jedná o orgány státní správy, odbory, nátlakové 

organizace, zájmové skupiny a zákony, které ovlivňují podnik svými kroky. 

Politická situace ve světě i v dané zemi hraje zásadní roli na podnikání firmy.  

Na podzim roku 2013 proběhly předčasné volby do poslanecké sněmovny. V těchto 

volbách zvítězilo ČSSD, avšak pouze těsně před hnutím ANO 2011 Andreje Babiše, jako 

třetí skončilo KSČM. Nově vznikající koalice skládající se z vítězné ČSSD, ANO a KDU-

ČSL, podepsali koaliční smlouvu na začátku ledna 2014. Tato koalice se dohodla na 

programu a na tom, že se v roce 2014 nebudou zvyšovat daně z příjmu a DPH, to by mělo 

přispět ke stabilitě trhu. Od roku 2015 došlo k snížení daně na vybrané položky, to má 

pozitivní vliv na obyvatelstvo a volné prostředky by měly narůstat.  

ČSSD se nachází na levé části politického spektra a zásadně prosazuje sociálně tržní 

hospodářství. 

Politika v současné době nějak výrazně drobné podnikatele nepodporuje.  

 

Technologické faktory -  nové a stále se vyvíjející technologie mají na řadu podniků velký 

vliv, mohou zvýšit konkurenceschopnost. V dnešní době je kladen důraz na kvalitu, a proto 

podniky hledají nové technologické postupy, aby měli co nejširší zákaznickou klientelu. 

Zde u našeho podniku není technologie a pokrok vědy tak podstatný, cukrárna jako 

budoucí výrobní podnik ke svému provozu nepotřebuje nové technologie. Bude potřeba 

nakoupit drobné stroje na výrobu zákusků, zde bude také brán zřetel na kvalitu a v menší 

míře na technologie. Bude pořízeno chladící zařízení, pec, šlehače, mixéry a jiné drobné 

zařízení potřebné k výrobě zákusků. Vše bude vybíráno s rozvážností a zodpovědností.  

 

3.4 Porterova analýza pěti sil 

V této analýze bude zkoumáno konkurenční prostředí cukrárny, chování zákazníků, síly 

konkurenčních subjektů a substituty.  

3.4.1 Stávající konkurence 

Ve městě se v současné době nachází další čtyři cukrárny. Cukrárna U tří koček, Cukrárna 

Aleš Mejzlík, NiKi MB, s.r.o., Rodinné centrum Archa. Na tak malé město je to poměrně 

velké množství, avšak všechny uvedené cukrárny nabízí svým zákazníkům klasické a 

tradiční zákusky a kávu, nemají ve svém sortimentu žádné výrobky, jaké nabízí cukrárna 

MUFin. Vlastní výroba zde nefunguje ani u jedné cukrárny, všechny fungují na principu 
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nákup a prodej. Proto si myslím, že je to velká konkurenční výhoda, že si cukrárna bude 

sama zákusky vyrábět. Nejstarší a asi i nejtradičnější je Cukrárna Aleš Mejzlík, která je zde 

několik let a má své věrné zákazníky. Nejnovější je Rodinné centrum Archa, zde nabízí 

také zákusky a kávu, ale působí spíše na principu rodinných oslav, je zde dětský koutek a 

zaměřuje se na spokojenost celé rodiny. Cukrárna MUFin se zaměřuje na prodej kvalitních 

a netradičních zákusků, proto si myslím, že zde nemá přímého konkurenta se stejným 

sortimentem.  

3.4.2 Vstup nové konkurence 

Pro cukrárnu je velká hrozba, když se objeví konkurence se stejným nebo velmi podobným 

sortimentem s nižší cenou a vysokou kvalitou. Založení podobného podnikání není 

kapitálově náročné, a proto je velmi možné, že se nová konkurence objeví. Cukrárna má již 

vybudované své stálé zákazníky, kteří pravděpodobně nepůjdou okamžitě ke konkurenci, a 

proto by ji taková hrozba ani nemusela ovlivnit. Velkou konkurenční výhodou je právě 

odlišnost nabízených zákusků oproti ostatním podnikům a samotná vlastní výroba. Do 

cukrárny chce majitelka zaměstnat tři zkušené cukráře, a proto zákazníci nemusí mít 

starost o kvalitu ani o čerstvé suroviny.  

3.4.3 Zákazníci 

Zákazníci jsou hlavní a nejdůležitější složkou cukrárny, od jejich zájmu se odvíjí zisk. 

Stávající zákazníci nakupují nabízené zákusky, ale záleží, zda se jim bude zamlouvat i 

zavedení vlastní výroby. Dle mého názoru se zájem zákazníků ještě zvýší. Při zavedení 

vlastní výroby budou muset jít ceny nepatrně nahoru, což určitě ovlivní jejich rozhodování, 

ale nebudou to závratné částky, které nějak výrazně dosavadní ceny změní. Cukrárna bude 

vyrábět srovnatelné množství zákusků, jaké do této doby od dodavatelů kupovala. Nyní do 

cukrárny byly dodávány výše zmíněné neobvyklé zákusky, vlastní výrobou budou 

zachovány, ale chce péct i klasické, což se u zákazníků také osvědčilo. Zákazníci proto 

budou mít možnost vybrat si ze širokého sortimentu, a proto myslím, že svou věrnost 

zachovají.  

Ze strany zákazníků je velký zájem o soukromé akce a rodinné oslavy. Majitelka cukrárny 

se jim snaží vyhovět hlavně o víkendech, v týdnu zachovává otevírací dobu pro veřejnost. 

Jak již bylo zmíněno, cukrárna vlastní pojízdnou prodejnu, kde na různých akcích nabízí 

své zboží. U zákazníků se to velmi osvědčilo, jezdí i do vzdálenějších měst a dostává se tak 

do podvědomí zákazníků i z širšího geografického okolí.  
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3.4.4 Dodavatelé 

V tomto oboru je na trhu plno potencionálních dodavatelů. V současné době jsou tři hlavní 

dodavatelé zákusků a kávy. Nejsou to velké společnosti, ale spíše rodinné podniky, které 

vyrábí zákusky doma a dále je prodávají. Třetí dodavatel je společnost Mramotice, která 

cukrárně dodává makronky a cupcakeky. Doplňkové zboží jako jsou domácí limonády, 

horké čokolády, ledové čokolády a mléčné koktejly dodává společnost La Vita. 

 Pro zavedení vlastní výroby bude potřeba analyzovat dodavatele hlavně základních 

potravin, jako je mouka, cukr atd. Majitelka by chtěla tyto produkty v dobré kvalitě.  Zde 

je samozřejmě hrozbou ze strany dodavatelů právě možnost zvyšování cen, které nám 

nemusí vyhovovat, a proto je zde možná lepší možnost, kupovat potraviny 

v supermarketech a větších obchodních řetězcích jako je například Makro. Prvořadé je 

samozřejmě získat a udržet si dobré dodavatele a navázat s nimi dlouhodobý vztah.  

3.4.5 Substituty 

Na trh samozřejmě mohou vstoupit nové podniky ve stejném oboru, se stejným záměrem  a 

jejich množství není nijak omezeno. Musí splňovat základní podmínky, které jsou pro 

potravinářský sektor dané. Potenciální zákazníci v dnešní době hledají a vybírají si 

produkty zejména podle jejich ceny, a aby splňovaly jejich potřeby. Substitut je pro 

cukrárnu je velmi široký pojem, může zde jít o srovnatelné produkty, jako nabízí tato 

cukrárna, ale také i o každé potraviny, které nabízí tzv. „něco sladkého“. Lidé mají potřebu 

uspokojit své chutě a nemusí jim záležet na tom, zda je to kvalitní zákusek nebo sladká 

tyčinka, kterou samozřejmě koupí za nižší cenu.  

Substituty cukrárny nabízí výše zmíněné čtyři cukrárny a o tři budovy vedle sídlí malá 

pekárna, která také nabízí určité množství druhů zákusků. Výhodou cukrárny bude i vlastní 

výroba, nikde ve městě není cukrárna, která by nabízela své vlastní produkty, které sama 

upeče a prodává, a proto zde není žádný substitut, který by mohl přímo konkurovat.  

Je jasné, že zejména starší lidé si sami doma upečou zákusky, na které jsou zvyklí, než aby 

chodili do města a kupovali něco nového, proto jako substituty zde může být bráno i 

domácí pečení. 

3.5 Analýza vnitřního prostředí  

Pro analýzu vnitřního prostředí cukrárny jsem v této práci použila analýzu „7S“, mezi 

těchto sedm hlavních faktorů patří: strategie, struktura, spolupracovníci, schopnosti, styl 

řízení, systémy a sdílené hodnoty (kultura firmy).  
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3.5.1 Strategie 

Vzhledem k tomu, že tato firma je malá a na trhu působí krátkou dobu, nemá 

vypracovanou podrobnou strategii, jak by chtěla dosahovat své cíle. Majitelka cukrárny má 

však jasnou představu, jak by měla cukrárna v budoucnu vypadat a jak by měla fungovat. 

Chce, aby se o ní dozvědělo co nejvíce lidí a zákazníci se k ní rádi vraceli, tak vytvořila 

uvnitř cukrárny příjemné prostředí s milou obsluhou.  

Jak již bylo zmíněno, majitelka vlastní i pojízdný stánek, kde nabízí svůj sortiment, chtěla 

by do budoucna jezdit po více a více místech České republiky a zákazníky tak přímo 

osobně informovat o svém podnikání. Doufá, že nebude muset vynakládat finance na 

reklamní kampaň a lidé si o této cukrárně budou kladné zážitky předávat osobně.  

Co se týče prodávaných a nabízených výrobků, je strategie prodeje zaměřena na prodej 

kvalitních a neobvyklých zákusků, různých druhů kávy, mléčných koktejlů a tím se právě 

liší od ostatních cukráren ve městě.  

Cenová strategie, kdy cena většiny produktů je mírně vyšší než u ostatních, je způsobena 

kvalitou a odlišností.  

3.5.2 Struktura 

Organizační struktura kavárny je jednoduchá. Celý podnik je řízený majitelkou, která má 

nad vším kontrolu. Provozní paní Drobná v cukrárně zastává funkci účetní, ale také vybírá 

dodavatele a stará se o hladký provoz (vše konzultuje s majitelkou). Obsluhu, komunikaci 

se zákazníky a údržbu zajišťují tři prodavačky, které se zde střídají, jejich nadřízenou je jak 

majitelka, tak i provozní. Vždy obsluhuje jen jedna z nich a provádí i úklid po směně.   

 

Obr. 12 - Organizační struktura cukrárny  

ZDROJ: Vlastní zpracování 

3.5.3 Spolupracovníci 

Všichni zaměstnanci, včetně majitelky, kteří se o cukrárnu starají, jsou představeni výše. 

Patří sem majitelka, tři zaměstnankyně (prodavačky) a provozní, paní Drobná. V cukrárně 

panuje přátelská a rodinná atmosféra. Majitelka se snaží udržovat zdravý chod a příjemné 

Majitelka 

Prodavačka Prodavačka Prodavačka 

Provozní 
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prostředí pro všechny. Všichni spolu jednají přímo a narovinu, majitelka zaměstnancům 

dává pokyny k práci.  

3.5.4 Schopnosti 

Na schopnosti a dovednosti tří prodavaček není kladena žádná náročnost, musí být schopni 

komunikovat se zákazníky a příjemně vystupovat, což pomůže k většímu prodeji a 

spokojenosti. Paní provozní musí mít znalosti z účetnictví a daňové problematiky a hlavně 

schopnost správně a bezproblémově řídit provoz cukrárny. Se vším ji napomáhá majitelka 

a společně si navzájem radí a spolupracují.  

Největší schopnosti musí mít majitelka, hlavně podnikatelské “vlohy“. Vládne řídícími, 

organizačními a komunikačními schopnostmi, což je pro chod cukrárny velmi důležité.  

3.5.5 Styl řízení 

Hlavní a poslední slovo má zde majitelka cukrárny, ale na rozhodnutích se podílí i její 

rodina, se kterou se radí, a paní provozní. Majitelka se snaží vytvářet dobré pracovní 

prostředí, aby zvýšila pracovní výkony svých zaměstnanců. Dá se říct, že zde v cukrárně 

funguje liberální až demokratický styl řízení. 

3.5.6 Systémy  

Vzhledem k velikosti podniku, zde není místo pro nějaké systémy, postupy ani informační 

systémy. Jediná paní provozní používá program pro vedení účetnictví a má k dispozici 

samozřejmě počítač, kde zpracovává veškeré provozní věci. Zaměstnankyně se po 

příchodu a odchodu z práce zapíší do elektronické knihy docházek, podle které pak 

provozní počítá mzdu.  

3.5.7 Sdílené hodnoty 

Hlavním zaměřením cukrárny jsou zákazníci, a proto se majitelka snaží v kavárně vytvářet 

takové prostředí, kde se budou lidé cítit dobře a budou se rádi vracet. Svým širokým 

sortimentem upoutává různorodé zákazníky, jejichž přání jsou pro ni na prvním místě. 

 

3.6 SWOT analýza 

Podstatou SWOT analýzy je identifikovat klíčové silné a slabé stránky cukrárny a klíčové 

příležitosti a hrozby, které plynou z vnějšího prostředí podniku. Následně se hledají 

způsoby, jak je možné využít identifikované silné stránky a příležitosti a jak eliminovat 

zjištěné slabé stránky a hrozby.  
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Obr. 13 - SWOT analýza cukrárny 

ZDROJ: Vlastní zpracování 

 

Silné stránky – jako nejsilnější silnou stránku můžeme brát odlišný sortiment než v jiných 

okolních cukrárnách, je to velká výhoda, protože lidé chtějí zkusit něco nového a 

chutnějšího a za zákusek zaplatí i trochu větší cenu (jako tomu je v cukrárně). Celá 

cukrárna je uvnitř laděna do příjemného prostředí, od výzdoby až po čistotu a pořádek, 

obsluhuje zde mladý personál, který dokáže zákazníkům poradit a pomoci ve výběru. 

Podnik se nachází v samém centru města, kde se během dne pohybuje mnoho lidí. 

 
POMOCNÉ  

(k dosažení cíle) 

ŠKODLIVÉ 

(k dosažení cíle) 

V
N

IT
Ř

N
Í 

(a
tr

ib
u

ty
 o

rg
an

iz
ac

e)
 

STRENGHTS (silné stránky) 

 Odlišný sortiment 
 Příjemné prostředí a 

přátelská atmosféra 
 Atraktivní lokalita 

(centrum) 
 Kvalitní zákusky a široký 

výběr kávy 
 Pojízdný stánek 
 Mladý personál 
 Slevové akce např. na 

Velikonoce, Vánoce atd. a 
tématické zákusky 

WEAKNESSES (slabé stránky) 

 Chybí internetové stránky 
 Velká konkurence 
 Podnikání v pronajatých 

prostorách 
 Chybí dětský koutek 
 Sídlo v malém městě 

V
N

Ě
JŠ

Í 

(a
tr

ib
u

ty
 p

ro
st

ře
d

í)
 

OPPORTUNITIES (příležitosti) 

 Zavedení vlastní výroby 
 Pořádání více rodinných a 

soukromých akcí na žádost 
zákazníků 

 Zvětšení kapacity míst  
 Rozšíření akcí s pojízdným 

stánkem do více měst  
 Vytvoření internetových 

stránek 
 Větší marketing (letáky, 

cedule) 
 Koupit prostory, kde se 

cukrárna nachází 
 

THREATS (hrozby) 

 Nedostatek zákazníků 
 Nová a silnější stávající 

konkurence 
 Nedostatek peněz na placení 

nájmu a platby dodavatelům 
 Sezónnost  
 Neprodloužení nájemní 

smlouvy 
 Ztracení klíčového 

dodavatele 
 Stěhování obyvatel za prací 

(méně lidí ve městě) 
 Změna legislativy 



52 

 

V sortimentu je nabízena také velmi kvalitní káva, které je zde k výběru několik druhů (ať 

už ovocné či různé příchutě, tak způsob přípravy kávy), každý milovník dobré kávy si zde 

přijde na své. Neodmyslitelnou silnou stránkou je také pojízdný vozík, ve kterém majitelka 

prodává svůj sortiment na různých akcích, jako jsou veletrhy, jarmarky atd. 

 

Slabé stránky – velikou slabou stránkou je, že cukrárna nemá své vlastní internetové 

stránky, kde by měla svůj popis, co nabízí, různé akce atd., Má pouze profil na sociální síti 

Facebook, kde sice všechny informace dává, ale například starší lidé nebo i ve středním 

věku, sociální sítě neznají a proto se o cukrárně ani nemusí dozvědět. Jak již bylo zmíněno, 

ve městě jsou ještě čtyři další cukrárny, což je také slabá stránka. Jelikož je majitelka 

v pronájmu, nese to svá rizika. Cukrárnu navštěvuje hodně maminek s dětmi, bylo by proto  

vhodné zařídit zde dětský koutek, ve kterém by si děti mohly hrát a jejich maminky v klidu 

popíjet kávu. Jak již bylo zmíněno, cukrárna se nachází v malém městě a proto je zde 

omezený zájem o sortiment, který nabízí. 

 

Příležitosti – hlavní příležitostí je zavedení vlastní výroby v cukrárně, mělo by to upoutat 

zájem zákazníků a prohloubit jejich vztahy. Jelikož je o soukromé a rodinné akce 

v cukrárně celkem velký zájem, nebylo by na škodu je pořádat na přání zákazníků třeba i 

v týdnu (doposud se tak dělo jen o víkendech) a zajistit zde i obsluhu a přípravu akce. 

Mohl by to být slušný přivýdělek. V cukrárně je sice místo k sezení, ale bylo by vhodné 

kapacitu rozšířit třeba jen o 2-3 stoly, které by se do místnosti vešly, mohlo by zde být více 

lidí. S pojízdným stánkem by majitelka mohla objíždět více akcí, aby se o ni dozvědělo co 

nejvíce lidí a hlavně vytvořit si své internetové stránky, kde bude zákazníky informovat o 

nových akcích, o novinkách atd. Z vydělaných peněz by bylo vhodné za nějaký čas koupit 

prostory, ve kterých se cukrárna nachází, jelikož majitelka má v plánu cukrárnu rozvíjet do 

budoucna, tak by vlastní prostory byly jenom výhodou. Měl by být brán zřetel hlavně na 

marketing a lepší informovanost zákazníků, vytvořit letáky, brožury a roznášet je například 

po městě nebo rozvěsit na nástěnné cedule.  

 

Hrozby – samozřejmě největší hrozbou pro cukrárnu je nedostatek zákazníků a malý zájem 

o produkty, to povede k malému zisku a nedostatku peněz na nájem a na platby 

dodavatelům, což je pro cukrárnu velmi zásadní problém. Bezpochyby vznik nové 

konkurence a stálé zlepšování konkurence současné je pro cukrárnu hrozba, kterou by 

neměla zanedbávat a snažit se konkurenci „hlídat“ a v krajních případech vytvářet různá 
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opatření. Jak již bylo zmíněno, prostory jsou v nájmu a proto je zde velká hrozba toho, že 

majitel neprodlouží majitelce nájemní smlouvu. Hledání nových prostor a stěhování by 

sebou přineslo nemalé komplikace. Toto je asi nejrizikovější hrozba, která může nastat. 

Dále jako hrozba je určitě ztráta dodavatele, který cukrárně do současné doby dovážel 

zákusky, zmíněné stěhování obyvatel za prací nebo změna legislativy (mohou vyjít 

v platnost nové zákony týkající se podnikání, potravinářství a podnik bude muset dělat 

opatření, aby vše probíhalo podle zákona, a to vždy nemusí být levná záležitost).  
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4 VLASNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ ŘEŠENÍ 

4.1 Popis projektu 

Název projektu je Rozšíření služeb cukrárny o výrobu vlastních zákusků. Jedná se o to, že 

majitelka výše popsané cukrárny se rozhodla zavést, místo dodavatelů, vlastní výrobu 

zákusků a dortů. Dodavatelé ji stále budou dovážet kávu, ovocné limonády atd.  

Projekt začne 1. 8. 2016, majitelka si na něj od banky plánuje vzít úvěr a ráda by projekt 

dokončila do konce roku 2016. Za cukrárnou je nepoužívaná, stará a velká místnost, kde 

plánuje zavést zmiňovanou vlastní výrobu. Na místnost navazuje ještě jedna menší, která 

bude sloužit jako úschovna potravin, budou zde chladničky a mrazáky. Obě dvě místnosti 

jsou v katastrofálním stavu a bude nutné je vyklidit, vybetonovat, vymalovat atd., majitelka 

počítá s tím, že během rekonstrukce místností bude potřeba cukrárnu na nějakou dobu 

zavřít, aby stavební práce nenarušovaly klidnou atmosféru podniku.  

Majitelka si naplánovala a přesně určila, jaké bude chtít elektrické spotřebiče, nerezové 

stoly, mixéry, chladničku, mrazák, kuchyňské vybavení a roboty. To vše chce v dobré 

kvalitě a tohle vybavení chce zakoupit maximálně za 150 000,- Kč. 

 

Než se projekt začne realizovat, musí si nejprve zajít na Stavební úřad, kde si nechá vyřídit 

stavební povolení a podá žádost o změnu užívání prostor. Dále se musí Hygienická stanice 

vyjádřit k projektové dokumentaci a schválit ji.  

 

Na vybourání místností, stavební úpravy, vykachlíkování místností a na vymalování 

místnosti se zajistí potřebný počet dělníků a zedníků, které si majitelka na daný termín 

objedná. Vybetonování podlahy a zodpovědnost za kvalitu betonu bude mít firma Betony 

s.r.o, která má sídlo v Moravských Budějovicích. Dále je nutné zavést elektrické připojení, 

umístit světla, zapojit je a přidělat zásuvky, o což se postará firma Elektro Puchner 

Moravské Budějovice. Firma Puchner poskytuje komplexní služby v oblasti 

elektroinstalací pro bytové a rodinné domy, průmyslové, komerční i rekreační objekty. 

Zajistí nejen veškeré elektrikářské práce včetně dodání kvalitních materiálů a spolehlivých 

zařízení, ale vypracují veškerou technickou dokumentaci, budou provádět pravidelné 

revize a odstraňovat případné poruchy. O zavedení přívodu vody, zavedení odpadů a 

zabudování umyvadel se postará firma EKOMPLEX, která provádí komplexní 

instalatérské práce v oboru vodoinstalace a kanalizace. Vodoinstalatéři Moravské 
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Budějovice provádějí kvalitně, rychle, levně a se zárukou veškeré instalatérské práce v 

oboru voda a kanalizace. Předpokládá se, že na náš projekt budou potřeba maximálně dva 

vodoinstalatéři.  

Drobné úpravy, úklid a jiné potřebné práce provede brigádník, kterého po dobu realizace 

projektu majitelka zaměstná.  

 

Důležitou úlohou je vybrat kvalitní dodavatele surovin a hlavně dodavatele nerezových 

stolů, dodavatele na mixéry, šlehače, chladničky atd. Majitelka se rozhodovala jak podle 

kvality, tak podle ceny. Drobnou elektroniku nakoupí ve větším obchodě s elektronikou a 

chladničku a mrazák si objedná od dodavatele. Nerezové výrobní linky se nechají vyrobit 

v místní firmě Bast s.r.o., která je vyrobí na míru, přiveze a zabuduje.  

 

V neposlední řadě je potřeba přijmout do cukrárny tři nové cukráře, kteří budou majitelkou 

požadovaný sortiment kvalitně péct. Nejprve majitelka zveřejní inzerát, že hledá zkušené 

cukráře a sama povede i výběrová řízení. Všichni cukráři musí mít platný zdravotní průkaz 

a potřebné zkušenosti s pečením neobvyklých a nezvyklých zákusků, jako jsou makronky, 

muffiny a cupcakes. Po výběru s nimi podepíše smlouvu a uvede je do provozu. Podle 

poptávky uvidí, kolik z nich je potřeba na denní provoz a vytvoří harmonogram jejich 

pracovní doby.  

 

Na konci projektu chce majitelka uspořádat reklamní kampaň, jejíž součástí budou nové 

letáky, kde bude informace o nově zavedené vlastní výrobě, pokusí se dostat svoji reklamu 

do místních novin a bude se snažit, aby se o ní dozvědělo ještě více lidí.  

 

Součástí projektu bude i analýza a řízení rizik, kvůli které mě majitelka žádala o 

zpracování jejího projektu, aby se zjištěným a vyhodnoceným rizikům mohla při samotné 

realizaci vyhnout. Budou zpracována i rizika hrozící po skončení projektu. 
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4.2 Identifikační listina projektu 

Tab. 2 - Identifikační listina projektu (Vlastní zpracování) 

Název projektu 

 

Rozšíření služeb cukrárny o výrobu vlastních zákusků 

 

Identifikační číslo projektu XYZ 

Záměr Vyšší tržby cukrárny 

Zvýšit kvalitu nabízených cukrárenských produktů 

Cíl projektu 
Zvýšit počet zákazníků a nabídnout jim nové a netradiční 

zákusky 

Snižování nákladů při realizaci projektu 

Výstupy projektu 

Kompletní rekonstrukce místnosti, kde se bude péct 

Nákup stolů určených na pečení a nákup vybavení 

Zaměstnání 3 nových cukrářů 

Vyhodnocení projektu 

Plánované náklady 127 050 Kč 

Plánovaný termín zahájení 1. 8. 2016 

Plánovaný termín dokončení 2. 1. 2017 

Hlavní milníky 

Přípravná fáze 

Stavební fáze 

Důkladný úklid 

Výběr zařízení a personálu 

Řádný úklid místnosti 

Závěrečná fáze 

Kontrola správnosti celého projektu (zařízení, kvalita atd.) 

 

Lokalizace projektu Moravské Budějovice 

Zadavatel projektu Majitelka cukrárny 

Manažer projektu Majitelka cukrárny 

Projektový tým 

Dělník Malý 

Dělník Hloch 

Firma Betony s.r.o. 

Firma Elektro Puchner 

Firma EKOMPLEX 

Majitelka 

Provozní Drobná 

Dodavatel Bast s.r.o. 

Brigádník Dvořák 

 

Schválení projektu 

Schváleno dne: 

Schvalovatel: Podpis: 
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4.3 Logický rámec projektu                

Tab. 3 - Logický rámec projektu (Vlastní zpracování) 

 

Cíl Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje k ověření Předpoklady 

Zvýšit počet zákazníků a nabídnout jim 

nové a netradiční zákusky 

Snižování nákladů při realizaci projektu 

Celkové tržby 
Náklady projektu 

Účetní výkazy podniku 
Vnitřní reporty o průběhu realizace 

projektu 
 

 

Účel Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje k ověření  

Vyšší tržby cukrárny 

Zvýšit kvalitu nabízených cukrárenských 

produktů 

Roční tržby 
Náklady na výrobu zákusků 

Účetní výkazy podniku 
Celkové výrobní náklady 

Stanovení mírně vyšších cen 

výrobků 

 

 

 

Název: Rozšíření služeb cukrárny o výrobu vlastních zákusků 

Odpovědná osoba: Bc. Natálie Stejskalová (majitelka) 

Výstupy projektu Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje k ověření Rizika 
Kompletní rekonstrukce místnosti, kde se 

bude péct 
Nákup stolů určených na pečení a nákup 

vybavení (lednička, mixéry, šlehače atd.) 
Zaměstnání 3 nových cukrářů 

Vyhodnocení projektu 

Kontrola rekonstrukce s představami 

majitelky 
Recenze na zařízení, kvalita, dostupnost a 

cena 
Kontrola zdravotnických průkazů a 

podepsání smluv 
Ekonomické zhodnocení celého projektu 

Plán rekonstrukce 
Návody používání, maximální doba 

užívání, záruční listy, paragony 
Účetnictví podniku 

Účetní výkazy, finanční reporty 

projektu 

Dostupnost materiálových a 

pracovních zdrojů 
Funkčnost bude v souladu 

s požadavky 
Nesprávný výběr personálu 

Výstupy projektu budou v souladu 

s představami majitelky 

Aktivity projektu Prostředky/vstupy Harmonogram Předpoklady 
Tvorba projektové dokumentace, stavební 

úpravy, zavedení vody a elektřiny 
Vyhledávání a výběr vhodných dodavatelů 

dle kritérií 
Zveřejnění inzerátu s požadavky  

Vyhodnocení projektu dle požadavků 

Zaměstnanci cukrárny + objednané firmy 
Provozní cukrárny společně s majitelkou 

Majitelka cukrárny 
Majitelka cukrárny 

1.8.2016 – 25.10.2016 
26.10.2016 – 23.11.2016 
24.11.2016 – 15.12.2016 

2.1.2017 

Provedení bezchybné kompletní 

rekonstrukce  
Velmi důkladný výběr dodavatelů 
Během projektu nedojde k žádným 

náhlým změnám 
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4.4 Časová analýza projektu 

V programu MS Project jsem zpracovala podrobný časový harmonogram projektu. Projekt 

začne 1. srpna 2016 a předpokládaný konec je naplánovaný na 2. ledna 2017. Červeně jsou 

vyznačeny činnosti ležící na kritické cestě projektu. 

Tab. 4 - Časový harmonogram projektu 

ID Název činnosti 

Doba 

trvání 

VE 

DNECH 

Zahájení Dokončení Předchůdci Milník 

0 
Rozšíření služeb cukrárny 

o výrobu vlastních 

zákusků 

107,88 

dní 
1.8.2016 2.1.2017   

1 PŘÍPRAVNÁ FÁZE 11,25 dní 1.8.2016 16.8.2016  Ano 

2 Vyřízení povolení na 

Stavebním úřadě 
1 den 1.8.2016 2.8.2016  Ne 

3 Předložení schválení 

projektu na SÚ 
1den 2.8.2016 4.8.2016 2 Ne 

4 Požádání Hygienické stanice 

o vyjádření k projektové 

dokumentaci 

2 dny 4.8.2016 8.8.2016 3 Ne 

5 HS schválila dokumentaci 3 dny 8.8.2016 11.8.2016 4 Ne 

6 Vyklizení místností, kde 

budeme péct 
3 dny 11.8.2016 16.8.2016 3,5 Ne 

7 STAVEBNÍ FÁZE 49,63 dní 16.8.2016 25.10.2016 6 Ano 

8 Vybourání místnosti 5 dní 16.8.2016 23.8.2016 6 Ne 

9 Drobné stavební úpravy 3 dny 23.8.2016 26.8.2016 8 Ne 

10 Příjezd zedníka 4 dny 27.8.2016 1.9.2016 9 Ne 

11 Vybetonování podlahy 4 dny 2.9.2016 7.9.2016 10,8 Ne 

12 Zaschnutí betonu 2 dny 12.9.2016 13.9.2016 11FS+2dny Ne 

13 Dokončení práce zedníka a 

jeho zaplacení 
1 den 14.9.2016 14.9.2016 12 Ne 

14 Nákup kachlíků na stěny 

místnosti 
2 dny 15.9.2016 16.9.2016 13 Ne 

15 Vykachlíkování místnosti 3 dny 19.9.2016 21.9.2016 13,14 Ne 

16 Zavedení elektrického 

připojení 
4 dny 22.9.2016 27.9.2016 15 Ne 

17 Umístění a zapojení světel 1 den 29.9.2016 29.9.2016 16 Ne 

18 Zavedení přívodu vody 6 dní 22.9.2016 30.9.2016 15 Ne 

19 Zavedení odpadů dle 

umístění zařízení 
1 den 3.10.2016 3.10.2016 18 Ne 

20 Zabudování umyvadel 2 dny 4.10.2016 5.10.2016 18,19 Ne 

21 Vymalování místnosti 2 dny 17.10.2016 18.10.2016 20FS+2dny Ne 

22 Drobné úpravy (zásuvky 

atd.) 
4 dny 19.10.2016 24.10.2016 16,21 Ne 
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23 Důkladný úklid místnosti 1 den 25.10.2016 25.10.2016 21,22 Ano 

24 VÝBĚR ZAŘÍZENÍ A 

PERSONÁLU 
35 dní 26.10.2016 15.12.2016 23 Ano 

25 Zhodnocení vhodných 

dodavatelů nerezových linek 

a zařízení 

4 dny 26.10.2016 1.11.2016 23 Ne 

26 Výběr dodavatele stolů a 

nerezových linek 
2 dny 1.11.2016 3.11.2016 25 Ne 

27 Výběr dodavatele zařízení 

na pečení 
3 dny 7.11.2016 9.11.2016 26SS+3dny Ne 

28 Výběr konkrétní techniky 

(mixéry, šlehače atd.) 
2,75 dní 10.11.2016 14.11.2016 27SS+3dny Ne 

29 Zaplacení za zařízení 1 den 14.11.2016 15.11.2016 28 Ne 

30 Převzetí zařízení v místě 

cukrárny 
1 den 15.11.2016 16.11.2016 29 Ne 

31 
Kontrola funkčnosti zařízení 3 dny 16.11.2016 22.11.2016 30 Ne 

32 Příjezd dodavatele linek a 

stolů 
1 den 10.11.2016 10.11.2016 27 Ne 

33 Zabudování nerezových 

linek a stolů 
3 dny 11.11.2016 15.11.2016 32 Ne 

34 Zaplacení dodavateli za 

dovoz a instalaci 
1 den 16.11.2016 16.11.2016 33 Ne 

35 Řádný úklid místnosti 4 dny 18.11.2016 23.11.2016 34 Ano 

36 Zveřejnění inzerátu, že 

hledáme 3 cukráře 
2 dny 24.11.2016 25.11.2016 35 Ne 

37 
Výběrové řízení a kontrola 

zdravotních průkazů 
5 dní 5.12.2016 9.12.2016 36FS+5dní Ne 

38 
Výběr 3 vhodných cukrářů 3 dny 12.12.2016 14.12.2016 37 Ne 

39 Podepsání smluv 1 den 15.12.2016 15.12.2016 38 Ne 

40 ZÁVĚREČNÁ FÁZE 12 dní 16.12.2016 2.1.2017 39 Ano 

41 Kontrola správnosti celého 

projektu (zařízení, kvalita 

atd.) 

1 den 16.12.2016 16.12.2016 35 Ano 

42 Tisk letáků a reklama 10 dní 19.12.2016 30.12.2016 41 Ne 

43 Zkušební provoz a zahájení 

vlastní výroby 
1 den 2.1.2016 2.1.2016 42 Ne 

ZDROJ: Vlastní zpracování z MS Project 2010 
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Při tvorbě projektu byly brány v úvahu státní svátky, které platí v době konání projektu a 

jsou to Den české státnosti 28. 9. 2016, Vznik samostatného československého státu 28. 

10. 2016, Den boje za svobodu a demokracii 17. 11. 2016, Vánoční svátky jsou v projektu 

plánovány pro tisk letáků a reklamní kampaň a Nový rok 1. 1. 2017.  

  

Pracovní doba na projektu je každý všední den od 8:00 do 12:00, polední přestávka od 

12:00 do 13:00 a pokračování pracovní doby od 13:00 do 17:00.  

 

4.5 Zdrojová analýza projektu 

Na tomto projektu se budou podílet jak zaměstnanci cukrárny, tak i externí pracovníci a 

externí firmy. V tabulce níže je uvedený celý projektový tým, který se na projektu bude 

účastnit. Počet odpracovaných hodin byl stanoven dle programu MS Project, který celkově 

vyčíslil počet hodin, které každý člen týmu odpracuje. Dále byly nastaveny sazby za 

hodinu, které má každý člen týmu pevně stanovené. 

 

Tab. 5 -  Projektový tým 

Název člena týmu 

Počet 

odpracovaných 

hodin na 

projektu 

Dělník Malý 48 hodin 

Dělník Hloch 64 hodin 

Firma Betony s.r.o. 104 hodin 

Firma Elektro Puchner 48 hodin 

Firma EKOMPLEX 96 hodin 

Brigádník Dvořák 128 hodin 

Provozní Drobná 44 hodin 

Dodavatel Bast s.r.o. 24 hodin 

Majitelka 96 hodin 

ZDROJ: Vlastní zpracování 
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Tab. 6 - Sazba členů projektového týmu za hodinu 

Název člena týmu Kč za hodinu 

Dělník Malý 100 Kč 

Dělník Hloch 100 Kč 

Firma Betony s.r.o. 110 Kč 

Firma Elektro Puchner 120 Kč 

Firma EKOMPLEX 100 Kč 

Brigádník Dvořák 80 Kč 

Provozní Drobná 90 Kč 

Dodavatel Bast s.r.o. 120 Kč 

ZDROJ: Vlastní zpracování 

 

Jako nejdražší položkou projektu se dle MS Project ukázal nákup zařízení, jako jsou 

chladnička, mrazák a pečící stroje za 51 800 Kč, dále nákup a zabudování umyvadel 

10 700 Kč a vybetonování místností 10 560 Kč. 

 

Na obrázku níže je součet odpracovaných hodin jednotlivých zdrojů, na jakých činnostech 

se podíleli a kolik hodin. 
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Obr. 14 - Počet odpracovaných hodin jednotlivých zdrojů 

Zdroj: MS Project 

 

4.6 Nákladová analýza projektu 

 

Mezi náklady, které je potřeba na projekt vynaložit patří poplatek za vyřízení povolení 

celkem 150 Kč, 2 chladničky 30 000 Kč, 4 mixéry za 4 200 Kč, 5 šlehačů za 4 900 Kč, 

mrazák za 12 700 Kč, 4 nerezové stoly 4 800 Kč, kachlíky 150 ks za 3 000 Kč, 3 umyvadla 

7 500 Kč. Na tisk letáků, reklamu a zveřejnění inzerátu je potřeba toner a papír celkem za 

1 050 Kč.  

 

Do nákladů se také promítnou mzdy všech členů týmu. Dělník Malý má za úkol vyklidit 

celou místnost, připravit ji na stavební práce a vykachlíkovat místnost. Druhý zaplacený 

dělník Hloch je odpovědný za vybourání celé místnosti a provede drobné stavební úpravy. 

Firma Betony s.r.o. se postará o vybetonování podlahy a z této firmy budou našemu 

projektu k dispozici celkem tři zedníci. Dva elektrikáři z firmy Elektro Puchner zavedou 
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elektrické připojení a umístí a zapojí světla. Z firmy EKOMPLEX nám přijedou instalovat 

přívod vody a odpady dva vodoinstalatéři, kteří přivezou a zabudují umyvadla. Brigádník 

Dvořák se postará o vymalování místnosti, udělá drobné stavební úpravy, zabuduje 

zásuvky a také bude provádět úklid místností. Paní provozní, samozřejmě po konzultaci 

s majitelkou, bude zodpovědná za výběr dodavatelů jak zařízení na pečení, tak i 

nerezových stolů a výrobní techniky a také bude provádět všechny aktuálně potřebné 

pomocné práce. Dodavatel Bast s.r.o. nám přiveze nerezové stoly a umístí je na svá místa.  

Majitelka bude na vše dohlížet a kontrolovat průběh projektu. Sama majitelka si také 

povede výběrová řízení a postará se o reklamní kampaň.  

 

V následujícím shrnutí jsou uvedeny celkové náklady jednotlivých fází. Jsou zde 

započítané mzdy dělníků, provozní, brigádníka i firem, materiál, vybrané zařízení a 

technika a dodavatelé. Celkové částky jsou vypočítány v MS Project 2010. 

 

Tab. 7 -  Celkové náklady projektu 

 

ZDROJ: MS Project 2010 
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4.7 Ganttův diagram 

Ganttův diagram projektu jsem zpracovala také v MS Project 2010. Je rozdělen podle 

jednotlivých fází a u každé činnosti je uveden zdroj (pracovní, materiálový i nákladový), 

dále je v diagramu uvedena i kapacita zdroje (například kolik je potřeba osob na daný 

úkol). V jednotlivých přílohách jsou uvedeny fáze projektu: přípravná, výběr zařízení a 

personálu a závěrečná fáze, pro představu stavební fáze je uvedena níže. K diagramu jsou 

připojeny a nahoře zobrazeny i časové rozmezí jednotlivých fází. Přílohy jsou uvedeny na 

straně 88. 

 

 

 

Obr. 15 - Ganttův diagram – stavební fáze 

ZDROJ: Vlastní zpracování z MS Project 2010 
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4.8 Analýza rizik metodou RIPRAN 

Pro tento projekt jsem se rozhodla řešit analýzu rizik metodou RIPRAN a to zejména pro 

její jednoduchost a přehlednost. Všechna rizika projektu budou hodnocena verbálně, tedy 

slovní kvantifikací. Při analýze rizik jsou posuzována jednak rizika projektu, ale i rizika, 

která hrozí po dokončení projektu zvenku.  

Metoda RIPRAN (RIsk PRoject ANalysis) je určena zejména pro analýzu projektových 

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

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

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

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

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

průmyslového vlastnictví Praha pod reg. 283536.
44

 

4.8.1 Identifikace rizik 

Identifikace a určení všech možných rizik projektu byla provedena na všechny 4 fáze 

projektu a také na rizika, která cukrárnu MUFin mohou ohrožovat po zahájení provozu 

vlastního pečení. Do tabulky byly zaneseny všechny hrozby a možné scénáře, které mohou 

výskytem rizika nastat. 

IDENTIFIKACE RIZIK PŘÍPRAVNÁ FÁZE 

Tab. 8 -  Krok č. 1 metody RIPRAN pro přípravnou fázi projektu 
ID HROZBA (RIZIKO) ID SCÉNÁŘ 

1. Zákaz stavebního povolení 

1.1 Zdržení začátku projektu 

1.2 Nepovolení projektu a jeho zrušení 

1.3 Opravení chyb a nová žádost 

2. 
Chybně vypracovaná projektová 

dokumentace 

2.1 Nepokrytí nákladů projektu (nejasně 

definovaný rozsah nákladů) 

2.2 Nedostatek finančních prostředků na provoz 

projektu 

2.3 Chybějící materiál 

2.4 Zajištění nesprávného počtu dělníků a firem 

2.5 Zbytečné náklady na opravu dokumentace 

3. 
Byrokracie – hygienické a 

ostatní požadavky 

3.1 Přizpůsobení místnosti hygienickým 

požadavkům (výdaje) 

3.2 Hygienické kontroly 

ZDROJ: Vlastní zpracování 

 

                                                 
44

 Dostupné z URL: http://ripran.cz/licence.html. [online]. [cit. 2014-05-10]. 
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IDENTIFIKACE RIZIK STAVEBNÍ FÁZE 

Tab. 9 - Krok č. 1 metody RIPRAN pro stavební fázi projektu 

ID HROZBA (RIZIKO) ID SCÉNÁŘ 

1. 
Neočekávaný špatný technický 

stav prostor 

1.1 Větší náklady na rekonstrukci 

1.2 Zaplacení pracovních sil navíc 

1.3 Odložený začátek projektu 

2. Nekvalitní práce zedníků 

2.1 Nedodržení termínů 

2.2 Zaplacení pracovních sil navíc 

2.3 Špatně odvedené zednické práce 

2.4 Přetrvávající špatný stav místnosti 

3. Živelná katastrofa 

3.1 Přerušení rekonstrukce 

3.2 Vynaložení nákladů na úklid po pohromě 

3.3 Zpožďování termínů realizace 

4. 
Neprofesionální přístup 

zaměstnanců 

4.1 Vyhrazení více času na zaučení 

4.2 Pomalá práce a nutnost zaplacení více hodin 

(větší mzdu) 

4.3 Nekvalitně odvedená práce 

4.4 Výpověď a hledání nových zaměstnanců 

5. Neexistující hlavní přívod vody 

5.1 Více práce firmy EKOMPLEX (větší výdaje) 

5.2 Větší potřeba materiálu 

5.3 Zpoždění termínu z důvodu kopání kanalizace 

ZDROJ: Vlastní zpracování 
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IDENTIFIKACE RIZIK VÝBĚR ZAŘÍZENÍ A PERSONÁLU 

Tab. 10 - Krok č. 1 metody RIPRAN pro výběr zařízení a personálu  

ID HROZBA (RIZIKO) ID SCÉNÁŘ 

1. Špatný výběr dodavatele 

1.1 Zpoždění dodávky zboží 

1.2 
Výběr jiného dodavatele (zaplacení penále za 

zrušení objednávky) 

1.3 Nekvalitní a drahé zboží 

1.4 Podvodníci 

2. 
Nekvalitní vybrané stroje a 

zařízení 

2.1 Nutnost výměny zboží 

2.2 Časová prodleva 

2.3 Výběr jiného zařízení (výdaje) 

2.4 
Neuznání výměny a nutnost zakoupit další 

kvalitní zařízení 

3. Nefunkční zařízení - testování 

3.1 Nutnost reklamace 

3.2 Prodloužení terminů 

3.3 Nutný nákup jiného zařízení 

4. Špatně vytvořený inzerát 

4.1 Nutnost vytvoření nového inzerátu 

4.2 Nezájem v cukrárně pracovat 

4.3 Žádné výběrové řízení 

4.4 Nemožnost provozu vlastní výroby 

4.5 Zaplacení za placenou reklamu v novinách 

5. 
Výběr neprofesionálních a 

nekvalitních cukrářů 

5.1 Nespokojenost zákazníků s produkty 

5.2 Nízké tržby 

5.3 Nutnost nového výběrového řízení 

5.4 Nízká produktivita (nedostatek zákusků) 

5.5 Pomluvy a snižující se počet zákazníků 

ZDROJ: Vlastní zpracování 
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IDENTIFIKACE RIZIK ZÁVĚREČNÉ FÁZE A RIZIK OD ZAHÁJENÍ PROVOZU 

 

Tab. 11 - Krok č. 1 metody RIPRAN pro závěrečnou fázi a po zahájení provozu  

ID HROZBA (RIZIKO) ID SCÉNÁŘ 

1. 
Nesprávné zacházení s novými 

stroji na pečení 

1.1 Poškození strojů 

1.2 Nutnost školení zaměstnanců 

1.3 Pokles tržeb 

2. Nesprávný výběr propagace 

2.1 Zvyšování nákladů na další propagaci 

2.2 Malý zájem o vlastní produkty 

2.3 Nízké tržby 

2.4 Špatně stanovené ceny 

3. Porucha výrobního zařízení 

3.1 Zastavení provozu cukrárny 

3.2 Výdaje na opravu zařízení 

3.3 Koupě nového zařízení 

3.4 Zavření cukrárny 

4. Vstup nové konkurence 

4.1 Malý zájem zákazníků 

4.2 Nízké tržby 

4.3 Náklady na propagaci 

4.4 Zastavení výroby zákusků 

4.5 Zavření cukrárny 

5. Neprodloužení nájemní smlouvy 

5.1 Hledání jiných prostor 

5.2 Zavření cukrárny 

5.3 Majitelka ukončí své podnikání 

5.4 Nabídnutí placení vyššího nájmu 

6. 
Nedostatečný zájem ze strany 

zákazníků 

6.1 Nízké tržby 

6.2 Náklady na další propagaci 

6.3 Kontaminace potravin 

6.4 Přerušení provozu 

6.5 Konec podniku 
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7.  Špatné stanovení cen 

7.1 Nízký zájem zákazníků 

7.2 Klesající tržby 

7.3 
Nakupování méně kvalitních surovin za nižší 

ceny 

8.  Krátkodobá platební neschopnost 

8.1 Neschopnost splácet úvěr 

8.2 Nakupování levných potravin 

8.3 Nekvalitní finální produkt 

8.4 Přerušení provozu 

9. Kontaminace potravin 

9.1 Vyšší kontroly chladícího zařízení 

9.2 Placené revize a údržby 

9.3 Pomluvy mezi zákazníky 

9.4 Nezájem o naše produkty 

9.5 
Náklady na zlikvidování kontaminovaných 

potravin 

ZDROJ: Vlastní zpracování 

 

4.8.2 Kvantifikace rizik 

Jak již bylo zmíněno, rizika budou hodnocena slovně. V tabulkách níže jsou uvedeny a 

slovně vyjádřeny pravděpodobnosti, dopady na projekt a celkové hodnoty rizika, která 

budou použity pro tento projekt.  

 

 Tab. 12 - Tabulka verbálních hodnot pravděpodobností metody RIPRAN 

 

 

 

 

ZDROJ: Vlastní zpracování dle DOLEŽAL, Jan a kolektiv. Projektový management podle 

IPMA. 2009. s. 80. 

 

 

 

 

 

Vysoká pravděpodobnost označována VP Nad 66% 

Střední pravděpodobnost označována SP 33 až 66 % 

Nízká pravděpodobnost označována NP Pod 33 % 
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V této tabulce jsou uvedeny hodnoty dopadu na projekt. Tabulka je vytvořena podle knihy 

Jana Doležala a kolektiv: Projektový management podle IPMA. 

 

Tab. 13 - Verbální hodnoty nepříznivých dopadů na projekt metody RIPRAN  

Velký nepříznivý dopad na projekt 

 

VD 

 Ohrožení cíle projektu 

 Ohrožení koncového termínu projektu 

 Možnost překročení celkového 

rozpočtu projektu 

 Nebo škoda přes 20% z hodnoty 

projektu 

Střední nepříznivý dopad na projekt 

 

SD 

 Škoda od 0,51 do 19,5% z hodnoty 

projektu 

 Ohrožení termínu, nákladů resp. 

zdrojů některé dílčí činnosti což bude 

vyžadovat mimořádné akční zásahy do 

plánu projektu 

Malý nepříznivý dopad na projekt 

 

MD 

 Škody do 0,5% z celkové hodnoty 

projektu 

 Dopady vyžadující určité zásahy do 

plánu projektu 

ZDROJ: Vlastní zpracování dle DOLEŽAL, Jan a kolektiv. Projektový management podle 

IPMA. 2009. s. 80. 

 

Na základě pravděpodobnosti výše zmíněných scénářů a závažnosti dopadu bude scénáři 

přiřazena hodnota rizika. Jedná se vysokou, střední a nízkou hodnotu rizika.  

 

Verbální hodnota rizika: VHR – vysoká hodnota rizika, SHR – střední hodnota rizika, 

NHR – nízká hodnota rizika. 

Tab. 14 - Vazební tabulka pro přiřazení hodnoty rizika 

 Velký nepříznivý 

dopad na projekt 

Střední nepříznivý 

dopad na projekt 

Malý nepříznivý 

dopad na projekt 

Vysoká pravd. VHR VHR SHR 

Střední pravd. VHR SHR NHR 

Nízká pravd. SHR NHR NHR 

ZDROJ: Vlastní zpracování dle DOLEŽAL, Jan a kolektiv. Projektový management podle 

IPMA. 2009. s. 80. 

 

Tyto metriky pravděpodobností a hodnot dopadu rizika využijeme v následujících 

tabulkách pro kvantifikaci rizik pro všechny čtyři fáze projektu. Stanovení 

pravděpodobností bylo provedeno na základě aktuálního stavu podniku, majitelčiných 
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očekávání a plánů, současného stavu ekonomiky a informací o městě Moravské 

Budějovice. 

Přípravná fáze 

Tab. 15 - Kvantifikace rizik metodou RIPRAN 
ID HROZBA (RIZIKO) ID SCÉNÁŘ Pravd. Dopad HR 

1. Zákaz stavebního 

povolení 

1.1 Zdržení začátku projektu VP SD VHR 

1.2 
Nepovolení projektu a jeho 

zrušení 
NP VD SHR 

1.3 Opravení chyb a nová žádost VP SD VHR 

2. 
Chybně vypracovaná 

projektová 

dokumentace 

2.1 

Nepokrytí nákladů projektu 

(nejasně definovaný rozsah 

nákladů) 

SP SD SHR 

2.2 
Nedostatek finančních 

prostředků na provoz projektu 
VP VD VHR 

2.3 Chybějící materiál NP MD NHR 

2.4 
Zajištění nesprávného počtu 

dělníků a firem 
SP SD SHR 

2.5 
Zbytečné náklady na opravu 

dokumentace 
VP MD SHR 

3. 
Byrokracie – 

hygienické a ostatní 

požadavky 

3.1 

Přizpůsobení místnosti 

hygienickým požadavkům 

(výdaje) 

SP SD SHR 

3.2 Hygienické kontroly VP MD SHR 

ZDROJ: Vlastní zpracování 

 

Stavební fáze 

Tab. 16 - Kvantifikace rizik metodou RIPRAN 

ID HROZBA (RIZIKO) ID SCÉNÁŘ Pravd. Dopad HR 

1. 
Neočekávaný špatný 

technický stav prostor 

1.1 Větší náklady na rekonstrukci VP ND SHR 

1.2 Zaplacení pracovních sil navíc SP ND NHR 

1.3 Odložený začátek projektu VP VD VHR 

2. 
Nekvalitní práce 

zedníků 

2.1 Nedodržení termínů VP SD VHR 

2.2 Zaplacení pracovních sil navíc SP SD SHR 

2.3 Špatně odvedené zednické 

práce 
VP VD VHR 

2.4 Přetrvávající špatný stav 

místnosti 
VP VD VHR 

3. Živelná katastrofa 

3.1 Přerušení rekonstrukce VP VD VHR 

3.2 Vynaložení nákladů na úklid 

po pohromě 
VP MD SHR 

3.3 Zpožďování termínů realizace SP SD SHR 
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4. 
Neprofesionální 

přístup zaměstnanců 

4.1 Vyhrazení více času na 

zaučení 
SP SD SHR 

4.2 
Pomalá práce a nutnost 

zaplacení více hodin (větší 

mzdu) 

SP VD VHR 

4.3 Nekvalitně odvedená práce VP VD VHR 

4.4 Výpověď a hledání nových 

zaměstnanců 
NP MD NHR 

5. 
Neexistující hlavní 

přívod vody 

5.1 Více práce firmy EKOMPLEX 

(větší výdaje) 
VP SD VHR 

5.2 Větší potřeba materiálu SP MD NHR 

5.3 Zpoždění termínu z důvodu 

kopání kanalizace 
SP VD VHR 

ZDROJ: Vlastní zpracování 

 

 

Výběr zařízení a personálu 

Tab. 17 - Kvantifikace rizik metodou RIPRAN 

ID HROZBA (RIZIKO) ID SCÉNÁŘ Pravd. Dopad HR 

1. 
Špatný výběr 

dodavatele 

1.1 Zpoždění dodávky zboží SP VD VHR 

1.2 
Výběr jiného dodavatele 

(zaplacení penále za zrušení 

objednávky) 

NP SD NHR 

1.3 Nekvalitní a drahé zboží VP VD VHR 

1.4 Podvodníci NP VD SHR 

2. 
Nekvalitní vybrané 

stroje a zařízení 

2.1 Nutnost výměny zboží VP MD SHR 

2.2 Časová prodleva NP SD NHR 

2.3 Výběr jiného zařízení 

(výdaje) 
VP SD VHR 

2.4 
Neuznání výměny a nutnost 

zakoupit další kvalitní 

zařízení 

NP VD SHR 

3. 
Nefunkční zařízení - 

testování 

3.1 Nutnost reklamace VP VD VHR 

3.2 Prodloužení terminů SP MD NHR 

3.3 Nutný nákup jiného 

zařízení 
VP MD SHR 

4. 
Špatně vytvořený 

inzerát 

4.1 Nutnost vytvoření nového 

inzerátu 
VP VD VHR 

4.2 Nezájem v cukrárně 

pracovat 
SP VD VHR 

4.3 Žádné výběrové řízení NP SD NHR 

4.4 Nemožnost provozu vlastní 

výroby 
SP VD VHR 

4.5 Zaplacení za placenou 

reklamu v novinách 
SP MD NHR 
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5. 

Výběr 

neprofesionálních a 

nekvalitních cukrářů 

5.1 Nespokojenost zákazníků s 

produkty 
VP VD VHR 

5.2 Nízké tržby SP VD VHR 

5.3 Nutnost nového výběrového 

řízení 
SP SD SHR 

5.4 Nízká produktivita 

(nedostatek zákusků) 
NP VD SHR 

5.5 Pomluvy a snižující se 

počet zákazníků 
SP VD VHR 

ZDROJ: Vlastní zpracování 

 

 

 

Závěrečné fáze a rizika od zahájení provozu 

Tab. 18 - Kvantifikace rizik metodou RIPRAN 

ID HROZBA (RIZIKO) ID SCÉNÁŘ Pravd. Dopad HR 

1. 

Nesprávné zacházení 

s novými stroji na 

pečení 

1.1 Poškození strojů NP VD SHR 

1.2 Nutnost školení 

zaměstnanců 
SP MD NHR 

1.3 Pokles tržeb SP VD VHR 

2. 
Nesprávný výběr 

propagace 

2.1 Zvyšování nákladů na další 

propagaci 
VP MD SHR 

2.2 Malý zájem o vlastní 

produkty 
SP VD VHR 

2.3 Nízké tržby SP SD SHR 

2.4 Špatně stanovené ceny NP VD SHR 

3. 
Porucha výrobního 

zařízení 

3.1 Zastavení provozu cukrárny VP VD VHR 

3.2 Výdaje na opravu zařízení VP MP SHR 

3.3 Koupě nového zařízení SP SD SHR 

3.4 Zavření cukrárny NP VD SHR 

4. Vstup nové konkurence 

4.1 Malý zájem zákazníků VP VD VHR 

4.2 Nízké tržby VP SD VHR 

4.3 Náklady na propagaci NP SD NHR 

4.4 Zastavení výroby zákusků VP VD VHR 

4.5 Zavření cukrárny NP VD SHR 

5. 
Neprodloužení nájemní 

smlouvy 

5.1 Hledání jiných prostor SP VD VHR 

5.2 Zavření cukrárny SP VD VHR 

5.3 Majitelka ukončí své 

podnikání 
NP VD SHR 

5.4 Nabídnutí placení vyššího 

nájmu 
NP MD NHR 
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6. 
Nedostatečný zájem ze 

strany zákazníků 

6.1 Nízké tržby VP VD VHR 

6.2 Náklady na další propagaci SP MD NHR 

6.3 Kontaminace potravin NP VD SHR 

6.4 Přerušení provozu SP VD VHR 

6.5 Konec podniku NP VD SHR 

ZDROJ: Vlastní zpracování 

 

 

 

4.8.3 Reakce na rizika projektu 

V další fázi metody RIPRAN jsou navrhnuta opatření pro snížení hodnoty rizika na 

akceptovatelnou úroveň a vyjádření nákladů těchto opatření. Opatření jsou navržena k těm 

rizikům, které zásadně ovlivní projekt. Tabulka je inspirována a sestavena podle knihy 

Jana Doležala a kolektiv: Projektový management podle IPMA.  

 

 

 

 

 

 

7.  Špatné stanovení cen 

7.1 Nízký zájem zákazníků SP VD VHR 

7.2 Klesající tržby SP SD SHR 

7.3 
Nakupování méně 

kvalitních surovin za nižší 

ceny 

NP SD NHR 

8.  
Krátkodobá platební 

neschopnost 

8.1 Neschopnost splácet úvěr VP VD VHR 

8.2 Nakupování levných 

potravin 
NP VD SHR 

8.3 Nekvalitní finální produkt VP VD VHR 

8.4 Přerušení provozu NP VD SHR 

9. Kontaminace potravin 

9.1 Vyšší kontroly chladícího 

zařízení 
VP MD SHR 

9.2 Placené revize a údržby VP SD VHR 

9.3 Pomluvy mezi zákazníky NP VD SHR 

9.4 Nezájem o naše produkty VP VD VHR 

9.5 Náklady na zlikvidování  VP SD VHR 
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Tab. 19 - Reakce na rizika metodou RIPRAN 

ID Scénář HR Opatření 
Předp. 

náklady 

Nová 

HR 

Přípravná fáze 

1.1 
Zdržení začátku 

projektu 
VHR 

Včasná kontrola 

náležitostí stavebního 

povolení 

0 Kč SHR 

1.2 
Nepovolení projektu a 

jeho zrušení 
SHR Zajistit všechny 

potřebné dokumenty a 

pověřit zaměstnance 

kontrolou 

220 Kč 

NHR 

1.3 
Opravení chyb a nová 

žádost 
VHR SHR 

2.1 

Nepokrytí nákladů 

projektu (nejasně 

definovaný rozsah 

nákladů) 

SHR 
Kalkulovat s vyšší 

částkou nákladů při 

tvorbě dokumentace 

0 Kč NHR 

2.2 

Nedostatek finančních 

prostředků na provoz 

projektu 

VHR 

Najmutí finančního 

pracovníka (přesné 

vypracování potřebných 

financí) 

1 200 Kč SHR 

2.3 Chybějící materiál NHR 
Kalkulovat s větším 

počtem materiálu 

(rezerva) 

5 000 Kč NHR 

2.4 
Zajištění nesprávného 

počtu dělníků a firem 
SHR 

Průběžná kontrola a 

možnost opravy 
220 Kč 

NHR 

2.5 
Zbytečné náklady na 

opravu dokumentace 
SHR NHR 

Stavební fáze 

1.1 
Větší náklady na 

rekonstrukci 
SHR Připravená finanční 

rezerva 
10 000 Kč NHR 

1.2 
Zaplacení pracovních 

sil navíc 
NHR 

Potřebnou práci navíc 

udělá zaměstnanec 

podniku 

450 Kč NHR 

1.3 
Odložený začátek 

projektu 
VHR Dopředu si zjistit stav 

prostor 
0 Kč SHR 

2.1 Nedodržení termínů VHR Prověření zedníků 0 Kč SHR 

2.2 
Zaplacení pracovních 

sil navíc 
SHR Předběžná domluva 

externích pracovníků a 

kontrola vykonávané 

práce 

2 600 Kč 

NHR 

2.3 
Špatně odvedené 

zednické práce 
VHR SHR 

2.4 
Přetrvávající špatný 

stav místnosti 
VHR Připravená finanční 

rezerva na opravy 
0 Kč SHR 

4.1 
Vyhrazení více času na 

zaučení 
SHR Připravené placené 

zaučení 
6 500 Kč NHR 

4.2 
Pomalá práce a nutnost 

zaplacení více hodin 
VHR Vytvoření časové 

rezervy a zaučení 
600 Kč SHR 

4.3 
Nekvalitně odvedená 

práce 
VHR 

Vytvoření interních 

směrnic a požadavků na 

práci 

1 500 Kč SHR 

4.4 
Výpověď a hledání 

nových zaměstnanců 
NHR Mít připravené možné 

zaměstnance 
0 Kč NHR 



76 

 

5.1 

Více práce firmy 

EKOMPLEX (větší 

výdaje) 

VHR 
Předběžné zjištění stavu 

vody a vytvoření 

finanční rezervy 

10 500 Kč SHR 

5.2 
Větší potřeba 

materiálu 
NHR Zajistit rezervu 

potřebného materiálu 
9 800 Kč NHR 

5.3 

Zpoždění termínu 

z důvodu kopání 

kanalizace 

VHR 
Práce zaměstnanců 

přesčas, aby se nenarušil 

projekt 

5 000 Kč SHR 

Výběr zařízení a personálu 

1.1 
Zpoždění dodávky 

zboží 
VHR 

Smluvně dohodnuté 

termíny (jinak penále) 
0 Kč SHR 

1.2 

Výběr jiného 

dodavatele (zaplacení 

penále za zrušení 

objednávky) 

NHR 

Mít v záloze více 

možných dodavatelů a 

finanční rezervu 

600 Kč NHR 

1.3 
Nekvalitní a drahé 

zboží 
VHR 

Provozní důkladně 

prověří dodavatele, 

možnost vrácení zboží 

800 Kč 
SHR 

1.4 Podvodníci SHR NHR 

2.1 Nutnost výměny zboží SHR Zjistit si dopředu 

informace a recenze 
0 Kč 

NHR 

2.2 Časová prodleva NHR NHR 

2.3 
Výběr jiného zařízení 

(výdaje) 
VHR 

Finanční prostředky 

okamžitě k dispozici 
15 000 Kč SHR 

2.4 

Neuznání výměny a 

nutnost zakoupit další 

kvalitní zařízení 

SHR 

Smluvní domluva o 

vrácení finančních 

prostředků 

1 000 Kč NHR 

4.1 
Nutnost vytvoření 

nového inzerátu 
VHR 

Zaplacení externího 

specialisty a vytvoření 

správného a poutavého 

inzerátu 

2 500 Kč SHR 

4.2 
Nezájem v cukrárně 

pracovat 
VHR 

Informovat jinými 

komunikačními 

prostředky 

5 500 Kč 

SHR 

4.3 Žádné výběrové řízení NHR NHR 

4.4 
Nemožnost provozu 

vlastní výroby 
VHR SHR 

4.5 
Zaplacení za placenou 

reklamu v novinách 
NHR 

Finanční rezerva na 

reklamu 

 

10 000 Kč NHR 

5.1 
Nespokojenost 

zákazníků s produkty 
VHR 

Dočasná možnost 

nabídnout jiné produkty 
2 000 Kč SHR 

5.2 Nízké tržby VHR 
Nechat si všechny 

uchazeče v registru a 

případně je kontaktovat, 

upravení kritérií 

výběrového řízení 

0 Kč 

SHR 

5.3 
Nutnost nového 

výběrového řízení 
SHR NHR 

5.4 
Nízká produktivita 

(nedostatek zákusků) 
SHR 

Dočasná možnost 

nabídnout jiné produkty 
2 000 Kč NHR 

5.5 
Pomluvy a snižující se 

počet zákazníků 
VHR 

Dočasná možnost 

nabídnout jiné produkty 

+ větší reklama 

8 000 Kč SHR 
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Závěrečné fáze a rizika od zahájení provozu 

2.1 Zvyšování nákladů na 

další propagaci 
SHR 

Zaplacení specialistovi 

na marketing a výběr 

vhodného typu 

propagace 

5 200 Kč 

NHR 

2.2 Malý zájem o vlastní 

produkty 
VHR SHR 

2.3 Nízké tržby SHR NHR 

2.4 Špatně stanovené ceny SHR Konzultace 

s odborníkem 
1 500 Kč NHR 

4.1 Malý zájem zákazníků VHR 
Kvalitní reklama, 

personál a služby 
0 Kč 

SHR 

4.2 Nízké tržby VHR NHR 

4.3 Náklady na propagaci NHR Vypracování 

marketingové strategie 
4 500 Kč NHR 

4.4 Zastavení výroby 

zákusků 
VHR 

Kvalitní reklama, 

personál a služby 
0 Kč 

SHR 

4.5 Zavření cukrárny SHR NHR 

5.1 Hledání jiných prostor VHR 
Rada s právníkem, než 

smlouvu podepíše 
1 500 Kč 

SHR 

5.2 Zavření cukrárny VHR SHR 

5.3 Majitelka ukončí své 

podnikání 
SHR 

Neustále zjišťovat 

informace o volných 

prostorách 

0 Kč NHR 

5.4 Nabídnutí placení 

vyššího nájmu 
NHR Dobré vztahy s 

pronajímatelem 
0 Kč NHR 

6.1 Nízké tržby VHR Kvalitní obsluha a 

diferenciace 
0 Kč SHR 

6.2 Náklady na další 

propagaci 
NHR 

Finanční rezerva a 

připravený plán 

propagace 

150 Kč NHR 

6.3 Kontaminace potravin SHR 
Kvalitní obsluha a 

diferenciace + dobrá 

reklama 

2 000 Kč 

NHR 

6.4 Přerušení provozu VHR SHR 

6.5 Konec podniku SHR NHR 

7.1 Nízký zájem 

zákazníků 
VHR 

Konzultace 

s odborníkem z oboru 

2 000 – 

3 000 Kč 

SHR 

7.2 Klesající tržby SHR NHR 

7.3 
Nakupování méně 

kvalitních surovin za 

nižší ceny 

NHR Zmapování možných 

dodavatelů 
0 Kč NHR 

ZDROJ: Vlastní zpracování 

 

Náklady jsou odhad a jsou vyčísleny cenou, kterou by cukrárna musela zaplatit při 

realizaci výše zmíněných opatření, kdyby musela najmout dodatečné pracovníky pouze na 

tyto úkony, kdyby musela zaplatit pojištění, kdyby musela zajistit školení, větší reklamu 

atd. Odhadované částky jsou uvedeny za 1 měsíc a u externích pracovníků jako celková 

zaplacená sazba. 
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4.8.4 Celkové posouzení rizik projektu 

Metodou RIPRAN byla vyhodnocena a analyzována všechna mírná i závažná rizika, 

kterým byla navržena potřebná opatření. Rizika a jejich scénáře, které se podařilo po 

provedení opatření snížit na nízkou hodnotu rizika, jsou akceptovatelné a není třeba 

provádět dodatečná opatření. Hrozbám s vysokou hodnotou rizika byla také navržena 

opatření, avšak nepodařilo se je snížit na nízkou hodnotu rizika, ale pouze na střední 

hodnotu rizika, která pro projekt znamená ohrožení a je potřeba se na dané hrozby určitým 

způsobem více či méně zaměřit, tyto rizika monitorovat a dbát na nápravná opatření.  

 

Vzhledem k tomu, že všechna zjištěná rizika spadají do kategorie nízké nebo střední 

hodnoty, nejedná se o velmi rizikový projekt a je možné ho začít realizovat. 

 

Mezi závažná rizika ohrožující projekt samozřejmě patří chybně vypracovaná projektová 

dokumentace. I přes to, že si majitelka projektovou dokumentaci nechá zpracovat od 

kamaráda, který studuje v oboru, je potřeba tomuto kroku věnovat náležitou pozornost. 

Chyby v projektové dokumentaci mohou, jak již bylo zmíněno, vyvolat mnoho komplikací, 

od chybějícího materiálu, nejasně definovaného rozsahu nákladů, zajištění nesprávného 

počtu dělníků až po zbytečně vynaložené náklady na opravu projektové dokumentace. 

Obrana proti této hrozně určitě je počítat s vyšší částkou nákladů a větším počtem 

materiálu, dále průběžně dokumentaci kontrolovat a popřípadě upravovat, aby nedošlo 

k rizikům. Co se týče předběžné finanční stránky projektu, je určitě vhodné zaplatit 

externího finančního pracovníka, který majitelce s financemi pomůže a zabrání tak 

případným nečekaným výdajům.  

 

Dříve než projekt začne, je potřeba zjistit aktuální technický stav prostor. Jelikož místnosti, 

které se budou rekonstruovat, jsou velmi staré tak ne všechny úpravy by mohly vydržet. 

Zde doporučuji najmout externího specialistu, který stav místností zkontroluje a projekt 

„schválí“, také je nutné si vytvořit po dobu projektu finanční rezervu alespoň 10 000 Kč, 

která by pokryla zbytečné náklady na větší neplánované opravy místností. Rozsáhlejšími 

opravami by se termín projektu mohl samozřejmě posunout.  

 

Jelikož je zde velmi důležitá hygiena a čistota místností, musí být kladen velký důraz na 

práci externích i interních zaměstnanců, kteří budou místnost rekonstruovat. Špatnou prací 

by se mohl termín realizace prodloužit, musely by se zaplatit pracovní síly navíc a 
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přetrvávající špatný stav místností by měl na projekt zásadní negativní vliv. Zde je potřeba 

si zaměstnance co nejvíce prověřit a po celou dobu realizace dohlížet a kontrolovat jejich 

práci.  

 

V tomto projektu je velmi důležitou a podstatnou věcí výběr dodavatele a výběr samotného 

výrobního zařízení a potřebných strojů. Jelikož si majitelka zakládá na kvalitě svých 

prodávaných produktů, je zde nutnost pořídit takové zařízení, které požadovanou kvalitu 

splní. Pokud cukrárnou vybraný dodavatel bude špatná volba, mohou se dodávky zařízení 

zpozdit, může nabízet drahé a nekvalitní zboží a také se může jednat o podvodníky. Proto 

je nutné dodavatele co nejvíce prověřit a mít v záloze více možných dodavatelů, kteří by 

při nespokojenosti mohli nahradit stávajícího. Menší stroje a zařízení si majitelka osobně 

koupí v obchodě, zde si proto také musí dát velký pozor na výběr a koupi. Při koupi 

nevyhovujícího zařízení by se pak muselo zboží reklamovat, vrátit, vznikala by časová 

prodleva a to by byly zbytečné výdaje navíc. Je zde potřeba také počítat s výše zmíněnou 

finanční rezervou 15 000 Kč a také by bylo vhodné dohodnout vrácení finančních 

prostředků, za poplatek 1 000 Kč.  

 

Jelikož si majitelka chce převážně veškeré produkty péct sama v cukrárně, musí dát velký 

pozor na výběr cukrářů. Od nových cukrářů je očekávaná převážně profesionalita, kvalita, 

rychlé učení se novým věcem a hlavně schopnost tvořit nové nápady a realizovat je, což je 

v oboru cukrářství velkou výhodou. Při špatném výběru by samozřejmě byli zákazníci 

nespokojeni s nabízenými produkty, cukrárna by měla nízké tržby, v krajním případě by se 

muselo provést nové výběrové řízení a přijmout jiné cukráře. Proto je zde velkou výhodou 

si uchazeče o tuto pozici uložit do registru a v případě hrozby je kontaktovat a zaměstnat, 

dále cukrárna musí být schopna dočasně nabídnout jiné, než vlastnoručně vyrobené, 

produkty, které nakoupí do 2 000 Kč a samozřejmě větší reklama, která bude cukrárnu stát 

přibližně 8 000 Kč.  

 

Při tak velké konkurenci, která ve městě existuje, je velmi důležité zvolit po ukončení 

projektu vhodnou a účinnou propagaci. Zde je hrozba nesprávného výběru, což by mělo za 

následek malý zájem o vlastní produkty, nízké tržby, musely by se vynaložit další náklady 

na novou propagaci a to by mohlo cukrárnu velmi ohrozit. Vhodnou metodou, jak této 

hrozbě předejít, je vynaložit výdaje 5 200 Kč na zaplacení specialistovi na marketing, aby 

cukrárně pomohl vybrat vhodný typ propagace. Jelikož si majitelka bude sestavovat cenu 
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produktů sama, mohla by ceny nastavit moc vysoko nebo naopak moc nízko, na což nejsou 

obyvatelé ve městě zvyklí a o produkty by nemuseli mít zájem. Zde doporučuji konzultaci 

s odborníkem a ceny nastavit od začátku dobře, aby se předešlo komplikacím. 

 

Velmi závažným rizikem a hrozbou po dokončení projektu je samozřejmě vstup nové 

konkurence na trh, případně do města. Jelikož cukrárna nabízí velmi kvalitní a neobvyklé 

zákusky, které se ve městě jinde neprodávají, je pravděpodobné, že někdo přijde se 

stejným nápadem jako majitelka. Cukrárna MUFin má své stálé zákazníky, o které by se 

nemusela bát, ale jejich odchod by měl fatální následky. Lidé by určitě rádi vyzkoušeli 

něco nového a u konkurence by se jim mohlo zalíbit. Proto je potřeba zákazníky hýčkat a 

udržovat příjemnou atmosféru. Tato hrozba by měla samozřejmě za následek málo 

zákazníků, nízké tržby, zastavení výroby případně zavření cukrárny. Nové konkurenci se 

není možno nijak bránit, cukrárna může nabízet kvalitní produkty, příjemnou obsluhu, 

přátelské prostředí, kvalitní služby a tím vším si budovat dobré jméno mezi lidmi. 

Se vstupem nové konkurence určitě souvisí hrozba nízkého zájmu o naše produkty. To by 

mělo pro cukrárnu fatální následky, cukrárna by měla nízké tržby, mohla by nastat 

kontaminace potravin, přerušení provozu atd. Musí být vytvořen perfektní plán propagace 

a majitelka se musí snažit o co nejlepší prostředí a kvalitní nabízené produkty. 

 

Projekt, který jsem vytvořila je určen malé cukrárně, proto zde není prostor pro vytváření 

metodiky pro analýzu rizik projektu. V podniku se rizika řídila intuitivně. Majitelka 

cukrárny se před zahájením projektu z výše vytvořené analýzy rizik poučí a důkladně se na 

hrozby připraví tak, aby projekt proběhl bez problémů.  

 

4.9 Přínosy vlastních návrhů řešení 

Analýzu rizik jsem vytvořila za účelem pomoci majitelce cukrárny realizovat projekt 

zavedení vlastní výroby zákusků bez zbytečných výdajů, problémů, aby byla připravena na 

všechna možná rizika a mohla jim předcházet. Jelikož je tento projekt vypracováván 

v plánovací fázi, je dost času se na zjištěná rizika připravit a učinit navržená opatření. 

 

Hlavním přínosem navržených řešení bylo na základě získaných informací určení rizik, 

zhodnocení jejich současného stavu, snížení rizik pomocí vytvořených opatření a sestavení 

potřebných nákladů na jednotlivá opatření. Snížení všech možných rizik s vysokou hodnotou 
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rizika na střední hodnotu rizika, rizika se střední hodnotou rizika byla zredukována na 

rizika s nízkou hodnotou rizika.  

Byla provedena příprava na riziko, tedy zpracovány strategické analýzy, identifikace rizik, 

analýza zjištěných rizik, tedy jejich kvantifikace a závažným rizikům byla navržena 

opatření. V MS Project 2010 byla zpracována časová, zdrojová, nákladová analýza 

projektu a celkově byly realizovány všechny klíčové kroky v rámci předprojektové a 

projektové plánovací životní fáze projektu. Ve vazbě na softwarovou podporu je současně 

vytvořena znalostní báze projektu, která bude dále využita při řízení projektu, kde je 

možno sledovat jeho vývoj, porovnávat zjištěné odchylky plánu s realitou a včas aplikovat 

příslušná opatření vedoucí k úspěšné realizaci projektu. 
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ZÁVĚR 

Hlavním úkolem této diplomové práce bylo zpracovat proces řízení rizik vybraného 

projektu. Zaměřila jsem se na cukrářský obor a zpracovala analýzu rizik na projekt 

cukrárny MUFin zavedení vlastní výroby zákusků v cukrárně. Tento hlavní cíl byl dle 

mého názoru splněn. 

 

 V teoretické části byly vymezeny teoretické poznatky týkající se analýzy rizik a 

projektového managementu, dále zde byly popsány jednotlivé analýzy, které jsou využity 

v analytické části. V analytické části jsem zpracovala analýzu vnitřních faktorů 7S, SLEPT 

analýzu a Porterovu analýzu pěti sil, kde jsem hodnotila konkurenci cukrárny MUFin, 

substituty nabízené na trhu, dodavatele a zákazníky. Z této analýzy vyplynulo, že cukrárna 

nemá ve městě žádné substituty, ani přímou konkurenci, která by nabízela stejné produkty. 

Tyto analýzy mi poskytly důležité podklady pro vytvoření SWOT analýzy, kde jsou 

zhodnoceny silné a slabé stránky cukrárny, její možné příležitosti a hrozby. 

 

Důležitou součástí této diplomové práce je její návrhová část. V první fázi jsem vytvořila 

identifikační listinu projektu a jeho logický rámec, dále byl v programu MS Project 2010 

vyhotoven časový rámec projektu, kde jsem zadala začátek projektu 1. 8. 2016 a jednotlivé 

činnosti se od něj odvíjely. Zdrojovou a nákladovou analýzu jsem také vypracovala v MS 

Project 2010, kde celkové náklady byly vypočteny na 127 050 Kč. Byl vytvořen Ganttův 

diagram projektu, který je uveden pro všechny fáze projektu v přílohách. U analýzy rizik 

jsem inspirovala knihou Doležal Jan a kolektiv: Projektový management podle IPMA, 

podle které jsem udělala i kvantifikaci rizik. Při analýze rizik jsem vycházela z 

jednotlivých kroků metody RIPRAN, kdy byla identifikována všechna možná rizika 

ohrožující projekt i rizika po realizaci projektu. Následně jsem tyto rizika kvantifikovala a 

navrhla opatření včetně vyjádření nákladů na tyto opatření. V posledním kroku jsem 

provedla celkové posouzení rizik, kde jsem vybrala devět nejzávažnějších rizik a důkladně 

je popsala. V poslední podkapitole jsem shrnula všechny přínosy navržených řešení. 
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