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Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá návrhem projektu zavedení výrobní linky se vzdálenou 

kontrolou ve společnosti, jejímž předmětem podnikání je výroba a prodej makové 

náplně různých druhů. Specifikuje základní pojmy a metody projektového 

managementu. V práci je analyzován současný stav společnosti a okolí. Práce se 

specializuje na návrh projektu.  

Abstract  

This thesis describes project design of a production line with remote monitoring. 

Specifies the basic concepts and methods of project management. Thesis analyses the 

current state of society and the environment. Thesis specializes in the design project. 

 
Klíčová slova  

Projekt, projektový management, časový plán, síťový graf, CPM, analýza rizik, plán 

nákladů  

Keywords  

Project, project management, schedule, network graph, CPM, risk analysis, plan of costs 
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Úvod 

 

Tato diplomová práce je věnována využití nástrojů projektového managementu v praxi. 

Cílem práce je využití metodiky projektového managementu při tvorbě návrhu projektu 

výrobní linky se vzdálenou kontrolou pro vybranou společnost. Ve své diplomové práci 

postupuji podle standardu IPMA. 

Projekt se zaměřuje na zavedení výrobní linky s možností vzdáleného monitoringu pro 

společnost, jejímž předmětem podnikání je výroba různých druhů náplní pro cukrářské 

odvětví. Na základě doporučení a zkušeností kolegů z EU byla technologem společnosti 

vyvinuta technologie čištění máku od morfinu na úroveň, která je povolená pro použití 

v potravinářství. Výhodami tohoto způsobu zpracování jsou nízké náklady na energii, 

téměř úplná automatizace procesu a malá plocha potřebná pro umístnění linky. 

Vedením společnosti bylo rozhodnuto do této technologie investovat. Z mé strany jako 

zaměstnance společnosti byla nabídnuta možnost realizace projektu pomocí metodik 

projektového managementu. Jedná se o projekt, který není složitý a bylo by možné ho 

řešit i bez využití projektového managementu, avšak s jeho využitím dojde k úsporám 

času, lidských zdrojů, nákladů a hlavně k přehlednému zobrazení průběhu všech 

činností, zodpovědností a rolí, což je důležité pro vedení společnosti. 

Přínosem tohoto projektu pro společnost bude snížení nákladů, jelikož umožní 

zpracovávat pro potravinářství surovinu dříve nepoužitelnou. Pro mě je to dobrá 

příležitost využít znalosti, které jsem získal během studia na Podnikatelské fakultě VUT 

v Brně. 

Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první části uvedeme cíle diplomové 

práce, metodiku práce a základní informace o společnosti. Druhá část bude zaměřena na 

teoretická východiska projektového managementu. V následující kapitole se zaměříme 

na analýzu současného stavu společnosti. Poslední a nejdůležitější část bude věnována 

samotnému návrhu řešení s očekávanými přínosy projektu.  
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1 Cíle práce, metody a postupy zpracování 

1.1 Stanovení cíle práce 
Cílem diplomové práce je využití metodiky projektového managementu při tvorbě 

návrhu projektu výrobní linky se vzdálenou kontrolou pro vybranou společnost. 

Dílčím cílem je pak sestavení hierarchické struktury prací, navrhnutí časového plánu 

projektu a stanovení plánu nákladů včetně analýzy rizik projektu.  

1.2 Metodika práce 
Zpracování teoretického podkladu bylo provedeno na základě studia odborné literatury 

a průzkumu zdrojů informací potřebných pro dosažení cílů této práce. Byly použité 

metody analýzy: SWOT analýzy, analýzy rizik RIPRAN. Pomocí metod projektového 

managementu byla vypracována návrhová část této práce. 
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2 Teoretická východiska práce 

2.1 Projektový management 
Projektové řízení je poměrně mladý obor. O pojmu projektové řízení jako oblasti 

managementu či profesi projektového manažera se začíná mluvit až po druhé světové 

válce. Přitom i v dávné minulosti probíhala řada aktivit, které měly projektový 

charakter. Už v té době se vyvíjely metody, techniky a postupy ke zvládání rozsáhlých, 

organizačně velkých a mimořádně náročných akcí. V posledních letech se projekt stal 

běžnou součástí života.  

Firmy, organizace, podniky, instituce se musí přizpůsobovat stále se měnícím 

podmínkám, pokud chtějí úspěšně fungovat či jen přežít. Standardní formy 

managementu začaly postupně selhávat. Z toho důvodu se postupně začal rozvíjet obor 

projektového řízení, jakožto nástroj realizace změn. Nejedná se jen o organizační změny 

či o výměnu stávající technologie, ale také o vývoj nových produktů či dosahování 

stanovených cílů.  

Díky rozvoji informačních technologií se začal projektový management rozvíjet také v i 

této oblasti. Do té doby se používal především ve stavebnictví a v průmyslu (1, s. 22-

23).  

Projektový management je souhrn několika aktivit. Patří mezi ně plánování, 

organizování, řízení a kontrola zdrojů společnosti. Projektem rozumíme krátkodobě 

vynaložené úsilí doprovázené aplikací znalostí a metod. Účelem projektu je dosažení 

určených cílů za pomocí přeměny materiálních a nemateriálních zdrojů na soubor 

předmětů či služeb nebo jejich kombinací (3, s. 19).  

Už v šedesátých letech 20. století se objevily v oblasti projektového řízení snahy o 

mezinárodní standardizaci. Začaly vznikat mezinárodní projekty a mezinárodní týmy. 

Díky tomu vznikla potřeba efektivně spolupracovat a dobře se spolu domluvit. 

Vprojektovém řízení je důležité nejen používat vhodné metody a techniky, ale také 

dodržovat určitý styl práce, filozofii a také určitý způsob myšlení (1, s. 22).  

O úspěšný projektový management je definován jako dosažení plánovaného cíle 

projektu při dodržení časového limitu a předpokládaných nákladů nebo jiných 

čerpaných zdrojů. Dále je třeba dosáhnout požadovaného cílového výkonu nebo úrovně 

technologie a schválení projektu zákazníkem. „Za další, měkčí kritéria úspěchu, 
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můžeme považovat možnosti užití zákazníkova jména v referencích, minimum změn v 

původním projektovém záměru, realizaci jiných návazných projektů a minimální 

zatížení běžného pracovního života zákazníka projektu“ (3, s. 20).  

Rozdíl mezi projektovým managementem a běžným operativním řízením je v tom, že 

projekt je dočasný a disponuje s přiděleným počtem zdrojů pro realizaci dle potřeb 

projektu. Projekt končí dosažením cílů. Když je dosaženo cílů v operativním řízení, jsou 

stanoveny nové cíle a práce pokračuje (3, s. 19).  

Mezi výhody projektového managementu patří: Ke každé aktivitě v projektu jsou 

přiřazeny role a odpovědnost bez ohledu na změny realizačního týmu. Jasně 

identifikovaný časový a nákladový rámec realizace. Realizační zdroje jsou přiděleny na 

dobu trvání projektu a poté jsou uvolněny pro jiné projekty. Sledování skutečného 

průběhu oproti plánu. V průběhu realizace je možnost definovat odchylky od plánu. 

Rozdělená odpovědnost za řízení projektu a pravidla eskalace problémů umožňují 

plynulé řízení bez nutnosti nadměrného dohledu ze strany zákazníka. Principy řízení 

přispívají k získání souhlasu o naplnění nebo překročení plánovaného cíle. Systémový 

přístup generuje celou řadu informací použitelných �pro realizaci dalších projektů (3, s. 

21). 

Nevýhodami jsou: specifické požadavky zákazníka projektu, které se objevují až v 

průběhu realizace, organizační změny ve společnosti, změny technologií, plánování a 

oceňování v předstihu před realizací, rizika projektu s obtížně předvídatelnými vnějšími 

vlivy, atd (3, s. 21). 

 

2.2 Projekt 
„Projekt je řízeným procesem, který má svůj začátek a konec a přesná pravidla řízení a 

regulace, jinak se jedná o sled úkolů, jejichž výsledek se nemusí v závěru snažení setkat 

s očekáváním, stejně jako původní předpoklad objemu vstupů nemusí odpovídat 

získanému výstupu.“ (3, s. 21).  

Projekt je nejdůležitějším prvkem projektového řízení. Jedná se o jedinečný sled aktivit 

a úkolů. Je dán specifický cíl, který má být jeho realizací splněn. Dále je definováno 

datum zahájení a ukončení projektu a je stanoven rámec čerpání zdrojů̊ potřebných pro 

realizaci (3, s. 22).  
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Úspěch projektu znamená splnění cíle ve třech dimenzích: 

o Věcně (CO) 

o Časově (KDY) 

o Nákladově (ZA KOLIK se to má udělat) 

2.2.1 Cíl projektu 

Cíl projektu představuje slovní popis účelu, kterého má být prostřednictvím realizace 

projektu dosaženo. Správně definovaný cíl je jeden z klíčových faktorů úspěchu 

projektu. Jedná se o podstatný prvek řízení. Čím lajdáčtěji je cíl definován, tímnejistěji 

zřejmě projekt dopadne. Vtakovém případě dříve nebo později jedna ze 

zainteresovaných stran zjistí, že to co se realizuje je něco úplně jiného než je definovaný 

cíl projektu. (1, s. 62-63).  

Definovat cíl můžeme s pomocí techniky SMART. Cíl by měl být:  

o S – specifický a specifikovaný  

o M – měřitelný 

o A – akceptovaný (všichni relevantní vědí a souhlasí) 

o R – realistický 

o T – termínovaný (časové omezení)� 

Každý z uvažovaných projektových cílů, včetně milníků a jiných předběžných měl být 

SMART (1, s. 63).  

2.2.2 Logický rámec projektu 

Metodika logického rámce slouží jako pomůcka při stanovení cílů projektu a jako 

podpora k jejich dosahování. Hlavním aspektem je efekt sladění úhlu pohledu na 

problematiku všemi zainteresovanými stranami. Hlavním principem logického rámce je 

fakt, že základní parametry jsou mezi sebou logicky provázány. Dalšími použitými 

principy je potřeba měřitelnosti výsledků, práce v týmu a systémový přístup – 

uvažování věcí ve vzájemných souvislostech (1, s. 64).  

Tabulka 1: Logický rámec (1, s. 64)  

Záměr Objektivně 

ověřitelné ukzatale 

Zdroje informací k 

ověření 

Nevyplňuje se 

Cíl Objektivně 

ověřitelné ukzatale 

Zdroje informací k 

ověření 

Předpoklady a 

rizika 
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Konkretní výstupy Objektivně 

ověřitelné ukzatale 

Zdroje informací k 

ověření 

Předpoklady a 

rizika 

Klíčové činnosti Zdroje Časový rámec aktivit Předpoklady a 

rizika 

 

 

Záměr – definuje hlavní příčinu existence projektu. Popisuje přínos projektu  

pro jeho realizaci a odpovídá na otázku, proč chceme dosáhnout uvedené změny. Jedná 

se zpravidla o zvýšení konkurenceschopnosti, ke které naplnění projektu přispívá. 

Cíl – konkrétně popisuje zaměření projektu. Odpovídá na otázku, čeho chceme 

dosáhnout, jakou změnu má daný projekt zajistit. Pro projekt musí být stanoven pouze 

jeden cíl. Cílem se rozumí takový kvantitativní a kvalitativní změna, kterou nelze 

dosáhnout přímo, ale za pomocí určitých výstupů, které vedou k naplnění cíle.  

Konkrétní výstupy – blíže specifikují, jak chceme cíle (změny) dosáhnout. 

Klíčové činnosti – jsou to aktivity, které rozhodujícím způsobem ovlivňují realizaci 

konkrétních výstupů projektu (1, s. 65). � 

Objektivně ověřitelné ukazatele – ukazatele, které prokazují, že záměru, cíle a 

konkrétních výstupů bylo dosaženo. Pro každý bod v prvním sloupci by měly být 

alespoň dva nezávislé ukazatele, které by měly být měřitelné. Pokud nejsme schopni 

nalézt vhodné ukazatele, upravíme formulaci záměru, cíle či výstupů. „Vždy by zde 

měla být zmíněna hodnota, meta, které chceme dosáhnout, a po jejím dosažení můžeme 

konstatovat splnění záměru.“ (1, s. 66). � 

Způsob ověření – jak budou ukazatele zjištěny, kdo zodpovídá za jejich ověření. Jaké 

náklady a čas ověření vyžaduje, kdy bude ukazatel ověřen a jakým způsobem bude 

dokumentován. � 

Předpoklady a rizika – uvádějí se výsolvně předpoklady, ze kterých se vycházelo při 

stanovování jednotlivých skutečností a které podmiňují realizaci projektu. Dále se 

uvádějí významné skutečnosti, které mohou ohrozit projekt a které je potřeba mít na 

zřeteli při návrhu a realizaci projektu (1, s. 66). 
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2.2.3 Identifikační listina projektu 

Rozhodnutí o spuštění projektu začíná tvorbou a schválením identifikační listiny 

projektu – je dokument, který má podobu tabulky obsahuje:  

o Název projektu � 

o Identifikační číslo � 

o Jméno zadavatele projektu � 

o Záměr � 

o Cíl � 

o Výstupy � 

o Plánovaný termín zahájení a plánovaný termín dokončení projektu � 

o Plánované náklady � 

o Hlavní milníky � 

o Jméno zodpovědné osoby, tedy manažera projektu � 

o Kritéria úspěšnosti � 

o Schválené výjimky � 

o Významná rizika � 

o Datum schválení � 

Podoba identifikační listiny se v praxi může odlišovat. Některé dokumenty obsahují 

jinak pojmenované položky, avšak jejich smysl a účel je podobný. „Zakládací listina 

projektu v podstatě vytváří zadaní a hlavní mantinely pro úvodní práci manažera 

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

informací v ní obsažených, včetně možnosti změn (pokud jsou opodstatněné)“ (2, s. 

279). 

 

2.3 Životní cyklus a fáze projektu 
Projekt má charakter procesu, který se během své existence vyvíjí a nachází se v 

různých fázích, tyto fáze se nazývají životní cyklus projektu (3, s. 37).  

Čas je jedním z klíčových parametrů projektu, proto mu v řízení celého projektu 

věnována značná pozornost (1, s. 154).  
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Životní cyklus projektu se dá rozdělit do několika fází. Každá z těchto fází se vyznačuje 

specifickými metodami a dokumenty. Jsou to fáze:  

o Předprojektová fáze � 

o Projektová fáze � 

o Poprojektová fáze (1, s. 155). � 

2.3.1 Předprojektová fáze 

V této fázi je třeba prozkoumat příležitosti a posoudit proveditelnost záměru. Také 

může být zahrnuta vize, základní myšlenka, že by se projekt mohl realizovat.  

V této fázi se zpracovávají dva důležité dokumenty:  

Studie příležitostí – Odpovídá na otázku, jestli je správná doba navrhnout a realizovat 

projekt. Mělo by se brát v úvahu situaci na trhu, situaci v organizaci, �předpokládaný 

vývoj trhu a ostatní důležité okolnosti. Výsledkem této studie je doporučení nebo 

naopak nedoporučení realizovat daný projekt. � 

Studie proveditelnosti – V tom případě, že se organizace na základě doporučení 

z předchozí studie rozhodne projekt realizovat, měla by tato studie ukázat nejlepší cestu 

k realizaci projektu, upřesnit obsah samotného projektu, termín zahájení a ukončení 

projektu, odhadované náklady na projekt.  

Občas se může zpracovávat pouze jediný dokument, který se jmenuje předprojektová 

úvaha – je to kombinace dvou předchozích dokumentů. Většinou se požívá v případě̌, že 

se jedná o jednodušší projekty (1, s. 156-158). ��

Obrázek 1: Nasazení lidských zdrojů v průběhu projektu (3)  
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2.3.2 Projektová fáze 

V této fázi se především sestavuje projektový tým, vytváří se plán projektu, který je pak  

realizován. Fáze se člení na:� 

o Zahájení  

o Plánování 

o Vlastní realizace 

o Předání výstupů projektu o ukončení projektu (3). � 

 

Zahájení 

Především je třeba ověřit a specifikovat cíle projektu, musí být stanoven účel, členové 

projektového týmu s jejich kompetencemi a zodpovědnostmi. V této fázi se vytváří 

identifikační listina. Tato listina obsahuje základní technickoorganizační parametry 

projektu  

 

Plánování 

V této fázi projektový tým už má zadání a vytváří se konkretní plán projektu. Po 

odsouhlasení se plán stane „baseline“ projektu. 

 

Vlastní realizace 

V této části je třeba provádět kontrolu, aby členové projektového týmu sledovali a 

porovnávali, zda všechno probíhá podle plánu. V případě, že se projekt odchýlí od 

plánu, je potřeba provést opatření a reorganizaci plánu. Může se stát, že je nutné 

vytvořit plán nový.  

 

Předání výstupu projektu a ukončení projektu 

V této fázi se provádí předání protokolu celkového výstupu projektu. Probíhá fakturace 

a další formální náležitosti.�
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2.3.3 Poprojektová fáze 

Poprojektová fáze se zabývá analýzou ukončeného projektu. Dochází k vyhodnocování 

správnosti odhadů termínů, nákladů. Vyhodnocuje se práce celého týmu. Je třeba 

analyzovat celý průběh projektu, určit dobré i špatné zkušenosti. Analyzují se 

dokumenty vytvořené během projektu. Z každé chyby by se měl projektový manager 

poučit a vypracovat návrh na zlepšení příštích projektů. Výstupem poprojektové fáze je 

postimplementační zpráva a soubory doporučení a opatření pro zlepšení projektů. 

 

2.4     Časové plánování projektu 
Časový plán je klíčovou součástí každého projektu. Pro jeho sestavování musíme určit a 

definovat všechny činnosti, které jsou potřebné k realizaci projektu, určit logické 

návaznosti, seřadit je a odhadnout doby trvání a na základě toho stanovit časový 

harmonogram. Časový plán se dá znázornit pomocí diagramů, síťovým grafem, 

harmonogramy. (2, s. 178).  

Nejdůležitější informace jsou:  

o milníky a důležité termíny projektu, � 

o logické a hierarchické struktury prací převedené do časových sledů úloh a úkolů,  

o údaje o předpokládané délce trvání jednotlivých úseků práce, � 

o vazby a souslednosti úseků práce, které napomáhají zachování logiky výkonu 

�prací i při časových změnách v harmonogramech (3, s. 133). � 

Efektivní plán projektu by měl splňovat tyto požadavky (8, s. 55): 

o Identifikuje vše, co je třeba vykonat k úspěšnému dokončení projektu 

o Obsahuje časový harmonogram jednotlivých etap projektu a souvisejících 

o milníků 

o Definuje potřebné zdroje 

o Definuje náklady jednotlivých činností 

o Počítá s nutnými rezervami pro kompenzaci nepředvídaných událostí 

o Je odsouhlasen zainteresovanými stranami 

Na základě těchto požadavek se uvádí postup tvorby plánu projektu: 
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Obrázek 2: Plánování projektu (8, s. 55-65)  

  
 

2.4.1 WBS 

Před začátkem časového plánování máme vědět, co bude třeba v rámci realizace 

projektu udělat, tj. budeme mít seznam všech činností. Jedná se pouze o hierarchicky 

strukturovaný seznam. Tento seznam je nazýván jako WBS (Work Breakdown 

Structure). Činnosti jsou sdruženy do skupin podle logické nadřazenosti a podřazenosti. 

Délka tohoto seznamu je závislá na složitosti projektu. Když se jedná složitý projektu, 

musí́ seznam obsahovat úplný počet všech činností, rozdělený do více úrovní. Každá 

konkrétní činnost patří do nejnižší́ úrovně, vyšší úrovně je sdružují do skupin. Níže 

uvedené schéma zobrazuje názorně tento princip. 

 

Obrázek 3: WBS (1, s. 143)  
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Pro ověření WBS je třeba se zeptat na otázky (1, s. 143): 

o Jsou položky na nejnižší úrovni nezbytné a dostatečné pro dokončení nadřazené 

položky ve WBS? Pokud ne, musí být dílcí položky upraveny – doplněny, 

zrušeny, předefinovány.  

o Je každá položka úplně a jasně definována? Pokud ne, musí být revidována a 

rozšířena. 

o Může být každá položka nejnižší úrovně řádně naplánována, rozpočtována, 

přidělena konkrétnímu zdroji, který převezme odpovědnost za vyhovující 

dokončení? Pokud ne, je třeba provést revizi. 

Po zpracování WBS je možné začít plánování časového harmonogramu. 

 

2.4.2 Ganttův diagram 

 
Diagram znázorňuje sled činností, u každé činnosti je zobrazen její začátek a konec. 

Činnosti jsou seřazeny dle toho, jak budou prováděny. Všechny činnosti mají určenou 

dobu trvání, čas zahájení a čas dokončení. Tyto údaje jsou zakreslovány v horizontální 

časové linii. Další činnost začíná v okamžiku, kdy předchozí činnost skončí.  

Ganttův diagram je často používán. Ke tvorbě není potřeba specializovaný software, 

pochopení diagramu je jednoduché, členové týmu nemusí mít žádnou speciální 

kvalifikaci. Diagramy se používají pro komunikaci, jednání a diskuzi.  

Nevýhody jsou: 

• neukazují závislosti mezi jednotlivými úkoly 

• změna se v začátku nebo v délce jednoho úkolu nepromítne do zbývajících 

částí diagramu (3, s. 134-135). 
 

Obrázek 4: Příklad Ganttova diagramu (Zdroj: en.wikipedia.org)  
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2.4.3 Diagramy milníků 

Milníkem je časový údaj, který se váže k nějaké události v projektu. Je to důležitý, 

časově významný údaj. Jsou jednodušší než Ganttovy, ale nevyznačují se v nich 

jednotlivé úkoly ani délka jejich trvání (3, s. 135).  

 

2.4.4 Sít’ové grafy 

Graficky zobrazují časový plán. Pomocí sít’ových grafů lze zjistit délku jednotlivých 

činností, milníky projektu, délku trvání celého projektu a sled jednotlivých činností. 

Jedná se o zjištění kritické cesty (CPM). (3, s. 135).  

Společně s metodou CPM vznikala i podobná metoda PERT. CPM používá odhad délky 

trvání jednotlivých aktivit. PERT uvažuje o variantě optimistické, pravděpodobné a 

pesimistické. Z těchto tří variant se vypočítává délka trvání. PERT umožňuje kalkulaci 

rizik. PERT se používá tam, kde je těžké dopředu odhadnout délku trvání aktivit (1, s. 

166-167).  

Obě metody si jsou velmi podobné, odlišují se především v tom, že:  

• CPM používá jenom jeden odhad délky trvání aktivity, PERT uvažuje 

pesimistickou, optimistickou a pravděpodobnostní variantu, ze kterých 

vypočítává délku trvání aktivity. � 

• PERT umožňuje kalkulaci rizik a užívá pravděpodobnosti � 

• PERT se užívá většinou pro projekty vývoje, kde je obtížné dopředu odhadnout 

�délku trvání aktivity a vazbu plnění na fakturaci, zatímco CPM pro projekty, 

kde je možno přesněji určit délku trvání jednotlivých aktivit a platební 

podmínky vázané na plánované termíny �(3). 

 

2.5 Plán nákladů a stanovení rozpočtu projektu 
Plán nákladu je součástí fáze plánování. Navazuje na časové plánování a plánování 

zdrojů. Rozpočet se skládá z nákladů a výnosů. U ziskových projektů výnosy převyšují 

náklady, u neziskových projektů je snaha udržet výnosy a náklady na shodné úrovni.  

Rozpočet  v každém projektě je stěžejním a zajímá všechny zainteresované strany 

projektu. Je několik možností sestavování rozpočtu: buď naplánovat náklady a k nim 

postupně hledat zdroje, nebo nejdříve udělat plán rozpočtu výnosů (1, s. 187).  
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2.5.1 Plánovaní zdrojů 

„Management zdrojů spočívá v plánování zdrojů, jejich identifikaci a přidělování s 

ohledem na potřebné schopnosti. Součástí managementu zdrojů je optimalizace jejich 

využívání v rámci časového harmonogramu projektu, stejně jako i neustálé 

monitorování a řízení těchto zdrojů.“ (1, s. 176) 

Zdroje zahrnují všechno, co je potřeba k realizaci projektu. Jsou to lidé, zařízení a 

infrastruktura(IT, služby, znalosti, peníze). 

Zdroje mohou být plánovány kapacitně, to znamená s ohledem na požadavky procesů 

realizace projektu. „Cílem je stanovit, jaké pracovní síly a materiály, včetně energií, 

strojů a zařízení, jsou nutné k provedení činností a zda budou v průběhu realizace 

projektu k dispozici.“ (1, s. 176) 

Během kapacitního plánování se provádí určení potřebných zdrojů projektu a nároků na 

ně. Tento krok vychází ze seznamu činností a časového plánu.  

Výsledkem kapacitního plánovaní je rozvrh zdrojů, který řeší i rozpory, tj. potřeby 

stejných zdrojů ne více místech zároveň apod. Pro větší projekty je potřeba zpracovat 

více variant rozvrhu zdrojů. 

 

Pro kontrolu zdrojů se doporučuje: 

o zdroje musí být přesné ve fázi plánování projektu 

o je-li plánovaná výše zdrojů vyšší, než zdroje disponibilní, je třeba hledat jinou 

variantu realizace projektu 

o zvýší-li se v průběhu realizace projektu požadavky na zdroje, je pro jejich 

kompenzaci nutno najít činnosti, u kterých je možné zdroje ušetřit 

 

Při zjištění konfliktu zdrojů se doporučuje: 

o upravit termíny zahájení činností s dostatečnou časovou rezervou 

o zlepšit produktivitu zdrojů 

o snížit prostoje v realizaci úpravou časového plánu 

o zvýšit dostupnost zdrojů 
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2.5.2 Náklady projektu 

Náklady jsou oceněnou spotřebou výrobních faktorů. Oceňuje se čas utracený na 

projektu, lidské zdroje, finanční a materiální zdroje. Výstupem je sestavený rozpočet 

nákladů. Pro rozpočet je vhodné stanovit přímé náklady související přímo s realizací 

projektu a náklady nepřímé, které nelze přiřadit ke konkrétnímu projektu, jsou společné 

pro celou organizaci. (1, s. 187).  

 

Přímé náklady jsou např.: 

• osobní náklady na pracovníky projektu (mzdy, mzdy, sociální a zdravotní 

pojištění, atd) 

• náklady na materiál 

• nákup služeb 

• cestové pracovníků projektu, atd.  

 

Mezi nepřímé patří: 

• nepřímé osobní náklady 

• provoz budov  

• daně a poplatky, atd. (1, s. 188).  

 

 

2.5.3 Metody stanovení nákladů 

V současné době existuje spousta metod, které stanoví náklady na projekt, ale přesto je 

potřeba přizpůsobit zvolenou metodu stanovení nákladů pro konkrétní projekt (1).  

Mezi postupy sestavování nákladů patří:  

• Analogické odhadování shora dolů – zakládá se na informacích minulých 

činnostech, vychází ze skutečných nákladů předešlých projektů a přenáší je na 

současný projekt. Jedná se o časově nenáročnou metodu, která není příliš přesná, 

a vychází z interních historických informací organizací.  

• Expertní odhady – náklady se odhadují manažery nebo členy týmu s vyutžitím 

zkušeností a znalostí problematiky. Tato metoda je rychlá a používá se v 

případech, kdy je časově nebo nákladově náročné ověřovat ceny zdrojů. � 
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• Parametrické modelování – využívá matematický model, který je založen na 

známých parametrech lišících se podle typu projektu a prováděné práce. 

Parametrické modelování se dělí na dva typy: � 

o regresivní analýza – statistický přístup pro odhadování budoucích hodnot 

podle hodnot založených na předešlých hodnotách  

o křivka osvojování znalostí – náklady na jednotku se sníží, podle 

zvyšujících se zkušeností pracovní síly, protože se zkrátí čas potřebný k 

dokončení činnosti. Odhad je založen na opakujících se činnostech, které 

se provádějí v projektu stále dokola.  

• Odhadování zdola nahoru – jedná se o proces, kdy na začátku jsou nulové 

celkové náklady, postupně se přičítají náklady na každou položku hierarchické 

struktury prací, nakonec získáme součet nákladů pro celý projekt. Metoda je 

nákladná a časově náročná, ale napomáhá snížit riziko špatného odhadu 

celkových nákladů. � 

• Užití software – specializované softwarové produkty, tabulkové procesory, 

statistický software, simulační software (1, s. 188-190) 

 

 

2.6 Analýza rizik 
Analýza rizik je prvním bodem při snožování rizik. Je to proces definování hrozeb, 

definování pravděpodobnosti jejich uskutečnění a dopadu na aktiva projektu, tedy 

stanovení rizik a jejich závažnosti. Za analýzou rizik sleduje řízení rizik (4, s. 93-94) 

Analýza se provádí na začátku řešení každého projektu. Analýzu rizik lze rozdělit na 

následující procesy:  

• Identifikace rizik projektu – snaha o identifikaci všech rizik projektu. Hlavně 

je nutné identifikovat významná rizika, která je potřeba zaznamenat a co 

nejpřesněji popsat. Projektový tým může vycházet z identifikovaných rizik 

minulých projektů či zvolit např. metodu brainstormingu pro identifikaci nových 

rizik. � 

• Posouzení rizik projektu – jedná se odhad pravděpodobnosti výskytu daného 
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rizika a také o odhad předpokládaného nepříznivého dopadu na projekt. Při 

posuzování se využívají tabulky. V případě, že tabulky nejsou k dispozici, 

používají se expertní odhady. Posouzení rizik může být kvantitativní (hodnota 

pravděpodobnosti i hodnota dopadu se určuje číselnou hodnotou) nebo 

kvalitativní (hodnota pravděpodobnosti a hodnota ztráty je ohodnocena 

verbálně). Výsledkem je vyjádření hodnoty rizik. � 

• Odezvy na zjištěná rizika projektu – hledají se odpovědi na to, jak na daná 

rizika reagovat. Cílem fáze je snížit hodnotu všech rizik na takovou úroveň, aby 

mohl být projekt úspěšně realizován. Velikost přijatelného rizika vychází z 

firemní strategie řízení rizik. Pokud firma nemá tuto strategii, tak přípustnou 

velikost hodnoty rizik musí určit projektový tým. Čím vyšší hodnota rizika, tím 

více se musíme snažit najít vhodné opatření, které by hodnotu rizika maximálně 

snížilo.  

Využívaná opatření jsou:  

• Pojištění nepříznivé události – jedná se o přenesení rizika na jiný subjekt. � 

• Zmírnění rizika – navrhnout opatření, které by snížilo velikost dopadu rizika na 

projekt. Nebo by snížilo pravděpodobnost jeho výskytu. � 

• Vyloučení rizika – nalezení jiného řešení. � 

• Vytvoření rezervy – jedná se např. o časovou, finanční. Rezervy umožní 

nepříznivou událost kompenzovat. � 

• Vytvoření záložního plánu – co dělat v případě, že dané riziko nastane. � 

• Akceptování rizika – přijmutí rizika. Používá se v případě, že je riziko nízké, 

nebo v případě, že by opatření bylo finančně nákladnější než riziko samé. V 

případě, že není riziko rozpoznáno, je nevědomě zadrženo. Podnikatel zadržuje 

důsledky možné ztráty, aniž by si to uvědomoval (4, s. 94) 

Ve většině případu se opatření souvisí s náklady, s kterými je nutno počítat. Hlavní 

úkol - aby opatření nebyla nákladnější než rizika (1, s. 76). ��
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2.6.1 Metoda analýzy rizik RIPRAN 

RIPRAN je metoda analýzy rizik z hlediska managementu projektu. Skladá se z  

nasledujících čtuř základních kroků: 

1. Identifikace nebezpečí projektu; � 

2. Kvantifikace rizik projektu; � 

3. Reakce na rizika projektu; � 

4. Celkové posouzení rizik projektu. (1, s. 78)  

 

Krok 1 

V prvním kroku provádí projektový tým identifikaci nebezpečí sestavením 

seznamu, nejlépe ve formě tabulky. (1, s. 78-82) 

Tabulka 2: První krok metody RIPRAN (1, s. 64)  

Poř. číslo rizika Hrozba Scénář Poznámka 

1. Výskyt chřipkové 

epidemie v jarním 

období  

Onemocní skoro 30 

% zaměstnanců 

Předpokládáme počasí 

podle předpovědi jako 

v předchozím roce  

 

Hrozba je konkretní projev nebezpečí (např. technická závada v elektrické instalaci 

novostavby, která ještě neprošla revizí). Scénářem je děj, který nastane v důsledku 

výskytu hrozby (dojde k požáru rozestavěné dřevěné stavby). Hrozba je příčinou 

scénáře. 

 

Krok 2 

V druhém kroku se provádí kvantifikace rizika. Tabulku, která byla sestavena v prvním 

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

výslednou hodnotu rizika (v Kč nebo eurech), která se vypočte:  

Hodnota rizika = pravděpodobnost scénáře x hodnota dopadu 
 

Tabulka 3: Verbální hodnoty pravděpodobností (1, s. 80)  

Vysoká pravděpodobnost – VP  nad 66 %  

Střední pravděpodobnost – SP  33-66 %  

Nízká pravděpodobnost – NP  pod 33 %  
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Tabulka 4: Verbální hodnoty nepříznivých dopadů na projekt (1, s. 80) 

Velký nepříznivý dopad na 

projekt – VD  
• ohrožení cíle projektu � 

• ohrožení koncového termínu projektu � 

• možnost překročení celkového rozpočtu projektu 

� 

• škoda více než 20 % z hodnoty projektu � 

Střední nepříznivý dopad na 

projekt – SD  
• škoda 0,51 – 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  
• škoda do 0,5 % z celkové hodnoty projektu � 

• dopady vyžadující určité zásahy do plánu projektu 

� 

 

Tabulka 5: Verbální hodnoty rizika (1, s. 80) 

Vysoká hodnota rizika – VHR  

Střední hodnota rizika – SHR  

Nízká hodnota rizika - NHR  

 

Tabulka 6: Vazební tabulka pro přirazení verbální hodnoty rizika (1, s. 80) 

 VD SD MD 

VP Vysoká hodnota rizika 

VHR 

 

Vysoká hodnota rizika 

VHR 

 

Střední hodnota rizika 

SHR 

 

SP Vysoká hodnota rizika 

VHR 

 

Nízká hodnota rizika 

NHR 

 

Nízká hodnota rizika 

NHR 

 



30  

NP Nízká hodnota rizika 

NHR 

 

Nízká hodnota rizika 

NHR 

 

Střední hodnota rizika 

SHR 

 

 

 

Krok 3 

Ve třetím kroku se sestavují opatření, která mají snížit hodnotu rizika na 

akceptovatelnou úroveň. Návrhy na opatření se sestavují do následující tabulky:  (1, s. 

81) 
 

 
Tabulka 7: Třetí krok metody RIPRAN (1, s. 81) 

Poř. 

číslo 

rizika  

Návrh na 

opatření  
• Předpokládané 

náklady � 

• Termín realizace 

opatření � 

• Osobní odpovědnost 

(vlastník rizika) � 

Nová hodnota 

sníženého rizika  

 

1. Očkování proti 

chřipce  

 

• 20 000 Kč vakcína � 

• očkování v lednu � 

• dohodnuto s 

podnikovým lékařem, 

odsouhlaseno 

zaměstnanci  

výjimečná 

onemocnění budou 

kompenzována 

přesčasy – nulová 

hodnota rizika 

 

 

Krok 4 

Ve čtvrtém kroku se posoudí celková hodnota rizik a vyhodnotí se, jak vysoce je projekt 

rizikový a zda je možno pokrčovat v jeho realizaci bez zvláštních opatření (1, s. 82) 
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2.7 Matice odpovědnosti 
Matice odpovědnosti představuje jasné a konkrétní kompetence osob z týmu za 

konkrétní projektové činnosti. V řádky matice obsahují názvy činností podle WBS. Ve 

sloupích je uvedena organizační struktura projektu. Matice se postupně doplňuje a 

zpřesňuje během práce na projektu (1, s. 112-114).  
 

Tabulka 8: Příklad matice odpovědnosti (1, s. 113)  

Prvky 

WBS 

Manažer Plánovač Organizátor Koordinátor ... 

A...      

B...      

C...      

D...      

E...      

 

2.7.1 Analýza matice odpovědnosti 

 
Vertikální analýza 

Při této analýze zkoumáme, co se nachází v jednotlivých řádcích daného sloupce za 

písmeno, přičemž se můžeme setkat s následujícím stavem: 

Ve všech řádcích se nachází nějaké písmeno. To by mohlo indikovat, že osoba, která 

zastává danou roli, je přetížena. Položte si proto otázku, zda je opravdu nutné s osobou, 

která zastává danou roli, všechno konzultovat a o všem ji informovat, a zda je to 

opravdu ona, kdo všechny činnosti vykonává nebo za ně nese odpovědnost. 

Příliš mnoho A nebo R. Tady by měla být položena otázka, zda je opravdu daná role ve 

všech aktivitách odpovědná za fyzické provedení dané činnosti nebo její kontrolu. Jsou 

správně rozděleny pravomoci, nenese daná role příliš velkou odpovědnost? 

 

Horizontální analýza 

Při této analýze zkoumáme, co se nachází v jednotlivých sloupcích daného řádku za 

písmeno, přičemž se můžeme setkat s následujícím stavem: 
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V řádku se nachází několik A, to by se však nemělo v rámci jedné aktivity vyskytovat 

více než jednou, protože potom není zřejmé, kdo skutečně nese odpovědnost a má 

rozhodující slovo. 

Žádné A, pokud se v řádku nenachází žádné A, nikdo potom neprovádí kontrolu a nemá 

rozhodující slovo. Minimálně jedno A musí být u každé aktivity nějaké roli přiděleno. 

Možná vám tam taková role úplně schází. 

Více jako jedno R, pokud se v řádku nachází příliš mnoho R, mohlo by to znamenat, že 

by si daná aktivita zasloužila rozdělit do více aktivit. 

Žádné R, pak si musíte položit otázku, kdo tedy danou činnost vlastně vykonává, 

minimálně jedno R musí být u každé aktivity nějaké roli přiděleno. 

Žádné prázdné místo, ve všech sloupcích se nachází minimálně I nebo C. To může vést 

ke zpomalení celého procesu. Položte si otázku, zda je opravdu nutné všechno se všemi 

konzultovat a všechny o všem informovat. 

 

2.8 Ukončení projektu 
Uzavření projektu je činnost, když jsou ukončeny všechny aktivity projektu, jsou 

předány a schváleny výstupy projektu, vypořádány a uzavřeny všechny jeho 

administrativní agendy.  

Proces uzavření projektu má dvě částí: uzavření projektu a uzavření kontraktu (3, s. 

252-253).  

Účelem tohoto procesu je:  

• ukončení všech běžících procesů projektového managementu � 

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

zákazníkem v rámci daného kontraktu z pohledu předmětu projektu � 

• uvolnění výkonných projektových sil – členů projektového týmu – a provedení 

závěrečného hodnocení jejich výkonu v rámci projektu � 

• ukončení používání všech materiálních a finančních zdrojů projektu � 

• vypořádání všech účetních agend� 

• zpracování zkušeností a dosažených výsledků řízení projektu do hodnotících 

dokumentů � 

• archivace dokumentace projektu (1)  
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3 Analýza současného stavu 

3.1 Představení společnosti a organizační struktura 
Obchodní jméno: Samtek s.r.o 

Samtek s.r.o je soukromá společnost se sídlem ve Kyjev na Ukrajina.  Společnost byla 

založena v roce 1999 a od té doby se stále rozrůstá. Původně se zabývala jenom 

prodejem ingrediencí pro cukrářství a pekařství, pak ale začala vlastní výrobu se 

zaměřením na vyrábění makové náplně. Dodává produkci nejen na Ukrajinský trh, ale i 

exportuje do Evropské Unie. Společnost je největším výrobcem makové náplně na 

Ukrajinském trhu, neustále se snaží nabízet nejlepší jakost služeb a kvalitu výrobků.  

V současné době je hlavním zaměřením výroba makové, ořechové, ovocné a ostatních 

náplní pro cukrářský a potravinářský průmysl. S ohledem na pokles ekonomiky státu je 

potřeba provést ve společnosti změny a přizpůsobit se tak novým požadavkům trhu.  

 

3.1.1 Struktura společnosti 

Obrázek 5: Struktura společnosti (Vlastní zpracování) 

 

3.2 SLEPT analýza 
Tato analýza slouží pro rozbor změn v obecném okolí firmy. Zhodnocuje případné 

dopady sociálních, legislativních, ekonomických, politických a technologických 

faktorů.  
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SLEPT analýza zkoumá oblasti: 

• Sociální 

• Legislativní 

• Ekonomické 

• Politické 

• Technologické 

 

Sociální faktory 

V této oblasti patří mezi ukazatele především demografické charakteristiky (počet 

obyvatel, věk, pracovní preference, atd.), ale také makroekonomické charakteristiky 

trhu práce,  například nezaměstnanost, průměrná mzda a dostupnost pracovní síly.  

S ohledem na dnešní situaci na Ukrajině mnoho lidí emigruje do zahraničí, což je 

příčinou poklesu počtu obyvatel. Hrozí nedostatek kvalifikovaných pracovníků v zemi a 

zároveň klesá kupní síla, neboť mladé rodiny odjíždí a starší nemají dostatek  

prostředků. Také za posledních několik let se skoro nezměnila průměrná mzda, která je 

dalším významným ukazatelem koupěschopnosti obyvatelstva. 

Graf 1: Průměrná mzda na Ukrajině. Údaje jsou v UAH. 1 UAH  = 0.95 CZK (5)  
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Legislativní faktory 

Současný problém ukrajinské legislativy spočívá v zastaralých zákonech, které se ve 

mnoha případech neměnili od 90-ých let, v jejich nejednoznačné interpretaci a 

neschopnosti soudu fungovat podle standardů evropských států. Tím umožňuje 

jednoduché lobbovaní a ovlivňování zákonu a změn skupinami společností nebo 

zájemci za účelem čerpání výhod. Tyto a další faktory způsobují nedostatek 

modernizace ukrajinského zákonodárství a soudnictví, rizikovost a nepředvídatelnost 

obchodování, což má samozřejmě vliv také na zemědělství a potravinářský průmysl, 

které jsou stále zkorumpované. 

 

Ekonomické faktory 

Mezi ekonomické faktory patří makroekonomické ukazatele, jakými jsou například 

HDP, měnová stabilita, inflace a úroková míra. Nesmíme zapomenout i na přístup 

obyvatelstva k finančním zdrojům, které reprezentují především dostupnost úvěrů a 

náklady na ně. Také sledujeme vývoj daňového zatížení a pro Ukrajinu důležitou 

úroveň CLO, která je jedním ze rozhodujících parametrů při tvorbě cen na zboží 

dovezené z ciziny. Avšak nejdůležitějším faktorem pro podnik je měnová stabilita, která 

měla špatný vliv na finanční situaci státu a firmy. 

 

Graf 2: Změna kurzu hřivny vůči euru. Graf zobrazuje cenu 100 EUR během 4 let. (6)  
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Politické faktory 

V posledních letech na Ukrajině panuje nestabilní politická situace. Válka na východě, 

stálé přerozdělování vlády a zájmů, neexistence trvalého směru vývoje a plánu 

nepřispívá k rozvoji nových investičních projektů ani k celkovému rozvoji státu. V 

takové situaci je potřeba zvažovat každý krok, investici a rozhodnutí do budoucna. 

Největším problémem je však vliv politických faktorů na ostatní sféry ve státě. 

 

Technologické faktory 

Zemědělství a potravinářský průmysl na rozdíl od odvětví informačních technologií se 

tak rychle nerozvíjí. Avšak mnoha zákazníkům již nestačí nízká cena, a proto je potřeba 

nabízet i kvalitní produkt. Technologické pokroky konkurentů, nebo dokonce klientů, 

mohou ovlivnit situaci a podíl na trhu. To analyzovaná společnost bere v úvahu a 

v oblasti technologií je tak na dobré úrovni. 

 

 

3.3 Porterova analýza podniku 
Konkurenční rivalita 

V cukrářském odvětví během posledních 8 let existovalo mnoho firem, většina ale 

nepřežila ekonomickou krizi a silnou konkurenci. Odlišnost analyzované společnosti 

spočívá v tom, že nabízí stálou kvalitu výrobku a služeb, různé varianty spolupráce a 

hlavně možnost úvěru pro zákazníky. Jedním z pozitivních faktorů je také dobré jméno 

společnosti, které získala během 15 let existence na trhu Ukrajiny. 

 

Hrozba vstupu nových firem 

Kvůli nestabilní ekonomické a politické situaci na Ukrajině není hrozba vstupu nových 

firem velká, pro nové firmy je riziko neúspěchu při investování do výroby dosti vysoké. 

Na druhé straně, již existující firmy kvůli krizi začínají hledat nové příležitosti rozvoje 

v dalších odvětvích, kde mohou využít vlastní zdroje pro výrobu stejných produktů. 
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Hrozba substitutů 

Cena některých výrobků společnosti, např. makové náplně, záleží na kurzu hřivny (mák 

se dováží z České Republiky), což může ovlivnit ceny produktů jejich zákazníků 

(buchet, koláčů, závinů, dortu atd.). Konečný zákazník může tak dávat přednost 

výrobkům vyrobeným pouze z ukrajinských surovin a nebo bude péct doma sám. Na 

druhou stranu, buchty, koláče, záviny atd. patří mezi levné cukrovinky a jsou 

náhražkami za sladkosti, které se dováží ze zahraničí (např. Snickers, Mars, Milka), což 

by mělo v současné době podporovat prodej výrobků společnosti. 

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Společnost využívá při výrobě suroviny od různých dodavatelů. Není jich však mnoho 

a každý z nich nabízí nejnižší ceny surovin na trhu. Proto si firma nemůže dovolit 

častou změnu dodavatelů, vyjednávací síla je tedy na vysokém úrovni. 

 

Vyjednávací síla zákazníků 

Z ohledu na to, že společnost má velký podíl na trhu (zbytek firem nezvládnou objemy 

objednávek) a změna dodavatele odběratelem je příliš náročná (změna technologického 

procesu, náklady na testování produktu), vyjednávací síla zákazníků je malá. 

 

3.4 Interní analýza podniku 7s 
Struktura 

Společnost má 24 zaměstnanců na plný úvazek. Podnik řídí dva vlastníci, kde jeden je 

zástupcem a jednatelem, druhý je zodpovědný za finance. Společnost je rozčleněna na 

dvě časti: výroba a prodej. Výrobní oddělení má nejvíce pracovníků, je řízeno vedoucím 

a technologem. Obchodní oddělení se zabývá distribucí, rozvojem a spoluprací se 

zákazníkem. K tomuto oddělení patří také tým účetních, který obsahuje tři zaměstnance. 

 

Strategie 

Na vnitřním trhu se společnost snaží udržovat své pozice a velký podíl na trhu díky 

kvalitě produktů a služeb. Ukrajinský trh je pro firmu prioritní,  dlouhodobě by chtěla 

spolupracovat především se stálými zákazníky, které během posledních 5 let přinášejí 

70% zisku. 
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Díky spolupráci Ukrajiny s EU se společnosti podařilo expandovat se svou produkci do 

Maďarska. V budoucnu plánuje rozšiřování prodeje i do dalších států Evropské Unie, 

kde by mohla zaujmout zákazníky vysokou kvalitou při nízké ceně. 

 

Systémy 

Analyzovaná firma pro řízení obchodního oddělení používá informační systém „1C:“, 

který je známý a velmi dobře adaptován k práci se specifickým ukrajinským 

účetnictvím. Tento systém je zároveň použit k řízení zásob skladu, logistiky a dělbu 

práce. Řízení výroby probíhá pomocí systému, který byl poskytnut výrobcem zařízení a 

strojů, zároveň se používá modul systému „1C:“ - Řízení výroby pro Ukrajinu. 

 

Spolupracovníci 

Vlastníci společnosti se snaží motivovat, podporovat a starat se o své zaměstnance a 

jejích pracovní podmínky, jelikož je to cesta k efektivnímu fungování podniku a dalším 

úspěchům. Firma pořádá teambuildingy a různé akce pro zaměstnance, čím zlepšuje 

atmosféru a vztahy mezi pracovníky. 

 

Schopnosti 

Nejsilnější stranou společnosti je know-how technologického procesu, který byl vyvinut 

jejím technologem. Jeho schopnosti a znalosti jsou pro firmu významné. Avšak umění 

prodávat, optimalizovat procesy a kvalitně vykonávat svou práci ostatními pracovníky 

je také důležitým bodem pro úspěch podniku. Proto se ředitelé snaží podporovat a 

rozvíjet umění a schopnosti svých zaměstnanců školením. 

 

Styl 

Ředitelé společnosti se snaží vytvořit partnerské prostředí. V případě rozhodování se 

zaměstnanců ptají na jejich názor, avšak vždy mají závěrečné slovo. Snaží se motivovat 

podřízené v podobě odměn. Komunikace je shora dolů. Tento styl řízení je typickým 

benevolentním stylem, který je dost populární mezi menšími a středními firmami. 
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3.5 SWOT analýza 
SWOT analýza je závěrem předchozích analýz. Shrnuje silné a slabé stránky 

společnosti i zároveň jsou příležitosti a hrozby, které může podnik očekávat. 

 

Tabulka 9: SWOT analýza  (Vlastní zpracování)  

 Silné stránky Slabé stránky 

In
te

rn
í 

o Kvalita výrobků 

o Kvalita služeb 

o Vlastní technologický proces 

výroby 

o Dobrá lokace výroby 

o Zkušenost v oboru 

o Pružný systém plateb 

o Certifikace 

o Cena surovin 

o Velká závislost na 

dodavatelích 

o Nejsou nové výrobky 

o Nedostatek inovací 

 

Ex
te

rn
í 

 

Příležitosti 

o Expanze do států EU 

o Noví dodavatelé 

o Nové technologie 

 

Hrozby 

o Zvýšení cen na surovinu  

o Ekonomická krize 

o Změna měnového kurzu 

hřivny 

o Politická situace 

 

 

3.5.1 Silné stránky 

Mezi silné stránky společnosti patří především kvalita výrobků, která pomáhá nejen 

získávat nové zákazníky, ale udržovat, dokonce i vracet staré, které si dříve museli 

vybrat levnější produkci u konkurentů. Velkou sílu má kvalita služeb, která umožňuje 

spolu s dobrou lokací rychle dodávat objednané zboží bez velkých zdržení.  Všechny 

produkty společnosti mají certifikáty kvality podle mezinárodních standardů, což je 

velkou výhodou při další expanzi do států EU. S ohledem na zvláštní podmínky 
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obchodování na ukrajinském trhu nemá mnoho zákazníků vždy možnost platit za zboží 

před dodáním. Společnost však má povolen odklad platby, což je pro menší zákazníky 

velká výhoda, kterou nemůžou nabídnout konkurenti. 

 

3.5.2 Slabé stránky 

Opačnou stranou zajištění vysoké kvality výrobků je vysoká cena. Společnost 

spolupracuje s nejlepšími dodavateli jakostní suroviny z EU, což má velký vliv na cenu 

zboží. Zeslabení hřivny vůči euru a CLO způsobilo zvýšení cen a snížení poptávky. Aby 

podnik mohl i dále konkurovat na trhu a zaujmout zákazníky ze zahraničí, je potřeba 

v podniku provést změny. Tyto slabé stránky budou v této práci částečně vyřešené 

návrhem projektu s inovační technologií, kterou společnost vlastní. 

 

3.5.3 Příležitosti 

S ohledem na nové podmínky spolupráce Ukrajiny a Evropské Unie je jednou z 

největších příležitostí proniknout s produkcí společnosti na trhy evropských států. 

Kvalita výrobků, certifikace výroby a nízké ceny mohou pomoci firmě s hledáním 

zákazníků a počátkem prodeje. Know-how společnosti je příležitostí k rozvoji firmy. 

Bylo by možné využít projekt navržený v této práci. Tento návrh bude podrobně popsán 

v další kapitole. 

 

3.5.4 Hrozby 

Stanovení cen na hotovou produkci je hodně závislé na ceně suroviny, kterou podnik 

dováží ze zahraničí. Proto se změna kurzu považuje za největší hrozbu. Ta může být i 

důsledkem jiných hrozeb jako ekonomická krize nebo politická nestabilita. Nesmíme 

zapomenout i na stálou změnu CLO a její nepředvídatelnost. Opatření některých 

z těchto bodů může být vyřešeno díky realizaci projektu,  který je navržen v této práci. 
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3.6 Závěr analýzy současného stavu 
Na základě analýzy současného stavu byly zjištěny slabé stránky podniku a příležitosti, 

které jsou počátečním bodem při návrhu řešení pro tuto společnost. Hlavní slabou 

stránkou firmy je vysoká cena na suroviny pro nejprodávanější výrobek, kterým je 

maková náplň.  

Pro výrobu makové náplně se používá potravinářský mák převážně českého původu. 

Ten skoro neobsahuje morfiny a je povolen pro import na Ukrajinu. Mezi evropskými 

státy, které pěstují potravinářský mák, je Česká republika největším exportérem a v 

průměru vyrábí 20-30 tisíc tun máku ročně. Avšak problémem je vysoká cena, která se 

po importu na Ukrajinu zvyšuje o cenu dopravy a CLO. 

Ukrajinští farmáři bohužel nemohou zajistit stálou kvalitu, množství dodávek a 

konkurenceschopnou cenu, což znemožňuje spolehlivou spolupráci. 

Podle platné legislativy je na Ukrajině zakázáno použití průmyslového máku pro 

potravinářské účely. Hlavním důvodem je vysoká úroveň morfinu, která zůstává po 

zpracování máku jako rostliny pro lékařské potřeby. Mák je v tomto případě zbytkem 

výroby a prodává se za nízkou cenu. 

Na základě doporučení a zkušeností kolegů z EU technologem společnosti byl vyvinut 

proces a technologie čištění máku od morfinu do úrovně, která je povolená pro použití v 

potravinářství. Výhodami tohoto způsobu zpracování jsou nízké náklady na energii, 

téměř úplná automatizace procesu a malá plocha potřebná pro umístnění linky. 

Z výše popsaného vyplývá, že příležitostí pro firmu je dovážet levný mák s vysokou 

úrovní morfinu, zpracovávat ho bez velkých nákladů, a tím snížit cenu a zajistit stálé 

zásoby suroviny nejen pro své účely, ale i pro další distribuci na území Ukrajiny. 
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4 Návrh řešení a přínos návrhů řešení 

4.1 Charakteristika projektu 
Majitelé společnosti chtějí postavit výrobní linku pro zpracování a snížení úrovně 

morfinu v máku. Linka se bude nacházet v budovách současné výroby, kde jsou 

dostupné všechny potřebné zdroje a místnosti. Zpracování máku bude řídit vedoucí 

výroby, kontrola práce a současného stavu výroby bude probíhat vzdáleně přes webové 

rozhraní, což je jedním z hlavních požadavku vedení. 

 

Požadavky na projekt: 

o Realizace projektu ve stanovených termínech 

o Realizace projektu by měla mít minimální dopad na provoz současné výroby � 

o Včasné ohlášení jakéhokoliv problému, který může vyskytnout při realizaci 

projektu 

o Dodržení rozpočtu 

o Linka ke konci projektu by měla být na 100% připravená k zahájení výroby 

o Linka by měla být instalována ve výrobních místnostech 

o Školení zaměstnanců, kteří budou zodpovědní za výrobu 

o Kontrola testovacího provozu výrobcem 

 

Požadavky na linku: 

o Linka by měla splňovat požadavky technologického procesu 

o Spolehlivost 

o Efektivní využití energie a zdrojů 

o 1 - 1.5 tuny denní kapacita linky 

o Automatizace procesu 

o Vzdálená kontrola procesu výroby - možnost sledovat aktuální stav on-line 

o Záruka 

o Dodání a doprovod výrobcem během instalaci  
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Zainteresované strany: 

- Majitelé 

o Zvýšení příjmů 

o Noví zákaznici 

o Růst společnosti 

- Dodavatelé 

o Zvýšení objednávek 

- Zákaznici  

o Nižší ceny výrobků 

o Rychlejší zpracovaní objednávek 

- Zaměstnanci 

o Růst počtu objednávek 

o Efektivnější práce 

- Konkurenti 

o Nevýhoda 

 

4.2 Identifikační listina projektu 
Je jedním ze základních dokumentů, obsahuje nejdůležitější informace o projektu a 

způsobu jeho realizace.  

 

Tabulka 10: Identifikační listina projektu  (Vlastní zpracování)  

Identifikační listina projektu  

Název projektu: 
Zavedení výrobní linky se vzdálenou 

kontrolou 

Cíl projektu: Zavedení výrobní linky na čištění máku od 

morfinu 

Účel projektu: Snížení nákladů společnosti za surovinu  

Termín zahájení: 01.09.2016 

Termín ukončení: 31.03.2017 

Plánované náklady: 3 000 000 Kč 

Projektový tým: Projektový manažer 
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Jednatel společnosti 

Technolog společnosti 

Vedoucí výroby 

 

Milníky projektu  

Schválení realizace projektu 1.08.2016 

Zahájení projektu 1.09.2016 

Schválení projektu strojů od 

dodavatele 
23.09.2016 

Podepsaní smlouvy s dodavatelem 1.10.2016 

Zahájení úpravy místnosti pro výrobu 5.10.2016 

Doprava strojů 5.02.2017 

Ukončení instalace strojů 1.03.2017 

Ukončení instalace SW pro vzdálenou 

kontrolu 
7.03.2017 

Ukončení testování linky 23.03.2017 

Spuštěn provoz linky, ukončení 

projektu 
31.03.2017 

 

4.3 Logický rámec 

Tabulka 11: Logický rámec (Vlastní zpracování)  

Záměr OOU Způsob ověření Předpoklady 

1. Snížení nákladů 

společnosti za 

surovinu 

1. Cena makové 

náplně je snížena o 

0.20-0.30 eur 

1.Výkazy 

společnosti 
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Cíl OOU Způsob ověření Předpoklady 

1. Zavedení výrobní 

linky na čištění 

máku od morfinu 

1. Bezporuchový 

provoz linky od 

31.03.2017 

1. Počet poruch 

linky během 

zkušebního 

provozu 

1. Kvalita strojů a 

naladění linky 

2. Váleční konflikt 

se nerozšíří na 

region, kde se bude 

nacházet výroba 

Konkrétní výstupy 

projektu 
OOU Způsob ověření Předpoklady 

 

1. Funkční a 

naladěné stroje 

2. Zahájená výroba 

3. Dodání strojů 

v čas 

4. Souhlas úřadu 

pro zavedení výroby 

1. Úroveň morfinu 

je dostatečně nízká 

pro výrobu náplně 

(menší než 10 

mg/kg) 

2. Linka zpracovává 

1000 kg máku za 

hodinu 

3. Dodání strojů pro 

linku do 5.02.2017 

4. Zřízené písemní 

povolení do 

31.03.2017 

1. Chemická 

analýza 

2. Výkazy výroby 

a určení hmotnosti 

zpracované 

suroviny 

3. Předávací 

protokol  

4. Písemní 

povolení, certifikát 

1. Dodavatel 

zvládne 

implementovat 

technologii čištění 

máku 

2. Stroje budou 

dopravené a 

instalované 

3. Žádné závady 

během dopravy 

4. Žádné 

komplikace 

s úředníky  

Klíčové činnosti Zdroje Termíny Předpoklady 
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1.1 Schválení 

projektu strojů a 

sestavení rozpočtu 

1.2 Podepsaní 

smlouvy 

s dodavatelem 

1.3 Příprava 

místnosti pro linku 

1.4 Výroba strojů 

dodavatelem 

1.5 Doprava strojů 

1.6 Instalace strojů  

1.7 Naladění SW 

pro vzdálenou 

kontrolu 

2.1 Školení 

zaměstnanců 

2.2 Testování linky 

2.3 Spuštění výroby 

1.1 - 20 ČKD 

1.2 - 5 ČKD 

1.3 – 500 000 KČ 

1.4 – 2 000 000 KČ 

1.5 – 80 000 KČ 

1.6 – 50 ČKD 

1.7 – 5 ČKD 

2.1 – 5 ČKD 

2.2 – 20 ČKD 

2.3 – 5 ČKD 

 

Viz kapitolu: 

Časová analýza 

1. Cena a 

specifikace strojů 

odpovídají 

požadavkům 

majitelů společnosti 

2. Dodavatel vyrobí 

stroje podle 

specifikace 

3. Stroje budou 

dopravené do místa 

výroby 

4. Instalace linky 

proběhne podle 

plánu 

 

 

4.4 Časová analýza 
Časový plán je jednou z nejdůležitějších součástí celého projektu. Jedná se o 

posloupnosti činností, které budou provedené. Projekt je třeba rozdělit na dlící činnosti, 

pro které bude odhadnuta doba trvání a uveden popis. Také bude zpravován Ganttův 

diagram. 

Zahájení projektu je stanoveno na 01.09.2016 a plánované ukončení na 31.03.2017. 

 

4.4.1 Seznam činností projektu a jejich popis 

Zahájení projektu 

- Zahájení je stanoveno na 01.09.2016 
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Schválení projektu strojů s dodavatelem a sestavení rozpočtu 

- Po zahájení projektu je třeba s dodavatelem a výrobcem strojů dohodnout na 

finální verzi linky, její ceně a podmínkách platby. Také sestavit rozpočet 

projektu. 

Časový odhad: 20 dnů 

 

Podepsání smlouvy s dodavatelem 

- Po schválení rozpočtu a projektu s dodavatelem strojů následuje podepsání 

smlouvy. Dodavatel se nachází ve Španělsku, proto doba trvání je kolem 7 dnů, 

až se smlouva podepíše osobně. 

Časový odhad: 7 dnů 

 

Výroba strojů 

- Po podepsaní smlouvy dodavatel bude vyrábět stroje na základě schváleného 

projektu.  

Časový odhad: 90 dnů 

 

Příprava místnosti pro linku 

- Výrobní linka bude instalovaná ve prostorech společností, které avšak potřebují 

vnitřní opravy a přípravu pro připojení linky k vodotoku a plynu.  

Časový odhad: 60 dnů 

 

Doprava strojů 

- Dopravu zařízení bude provádět jedna z logistických firem s kterou spolupracuje 

společnost při dodání surovin z EU. Stroje budou dopraveny jedním kamionem.   

Časový odhad: 30 dnů 

 

Instalace linky a naladění strojů 

- Instalace linky proběhne pod kontrolou technologa firmy a zaměstnance ze 

strany dodavatele, který bude poskytnout v rámci dohody mezi společností a 

dodavatelem .  

Časový odhad: 25 dnů 
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Instalace a naladění software 

- Software pro vzdálenou kontrolu poskytuje stejná společnost, která vyrábí stroje. 

SW bude instalován v kanceláři společnosti v Kyjevě, odkud bude proběhat 

kontrola práce linky a zaměstnanců. Instalaci provádí zaměstnanec od 

dodavatele ihned po instalaci a naladění linky v místnostech, kde se nachází 

výroba. 

Časový odhad: 5 dnů 

 

Školení zaměstnanců 

- Školení zaměstnanců proběhne během zkušebního provozu linky. Školení 

provede technolog společnosti a zaměstnanec dodavatele. 

Časový odhad: 5 dnů 

 

Zkušební provoz 

- Testování linky proběhne pod kontrolou zástupce společnosti dodavatele. Budou 

provedeny zkoušky a provoz v režimu   

Časový odhad: 20 dnů 

 

Ukončení projektu 

- Ukončení projektu je naplánováno na 31.03.2017 kdy bude spuštěna výroba.   

Časový odhad: 0 dnů 

 

4.4.2 Ganttův diagram 

V aplikaci Smartsheet byl vytvořen Ganttův v diagram,  který přehledně zobrazuje 

jednotlivé činnosti a návaznost mezi nimi. 
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Obrázek 6: Ganttův diagram (Vlastní zpracování) 

 
 

 

4.4.3 Kritická cesta 

Pomocí Ganttůva diagramu byla zjištěna kritická cesta projektu (CPM), která je 

označena na obrázku č. 6 červeně a vypočtena následovně: 

0 + 20 + 7 + 90 + 30 + 0 + 25 + 5 + 20 + 0 = 197 dnů. 

Doba trvání projektu stanovena na 197 dnů. 

 

4.4.4 Shrnutí časové analýzy 

Výstupem časové analýzy je časový plán pro jednotlivé činnosti projektu. Tyto činnosti 

byly popsány a byla stanovena doba jejich trvání. Časové odhady byly stanoveny na 

základě expertních odhadů, informací od výrobce linky a zkušeností společnosti. Na 

základě těchto úkonů byl sestaven Ganttův diagram a zjištěna kritická cesta. 

Doba trvání projetu je stanovena na 197 dnů. 
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4.5  Zodpovědnosti – RACI matice 
V této podkapitole budou přiřazeny odpovědnosti členům projektového týmu pomocí 

matice zodpovědnosti. Matice obsahuje činnosti, které byly zjištěny a definovány 

během časové analýzy. 

V tabulce jsou uvedení jednotliví členové projektového týmu, kterými jsou: projektový 

manažer, jednatel společnosti, vedoucí výroby a technolog. 

Také svou roli v projektu bude mít zástupce dodavatele. Jedná se o člověka, který bude 

zodpovědný za instalaci strojů, školení a zkušební provoz linky. 

Odpovědnosti členů týmu: 

Responsible – role, u které je uvedeno toto písmeno, danou činnost fyzicky vykonává. 

Accountable – role, u které je uvedeno toto písmeno, je odpovědná za kontrolu, že daná 

činnost byla úspěšně provedena nebo že probíhá a má konečné slovo. 

Consult –  role, u které je uvedeno toto písmeno, musí být kontaktována a musí s ní být 

vedena obousměrná komunikace a očekává se od ní nějaká reakce. 

Inform – role, u které je uvedeno toto písmeno, musí být informována, ale je s ní 

vedena jen jednosměrná komunikace, tzn. že se od ní neočekává žádná reakce. 
 

 

Tabulka 12: RACI matice (Vlastní zpracování)  

 Projektový 

manažer 

Jednatel 

společnosti 

Vedoucí 

výroby 

Technolog Zástupce 

dodavatele 

Zahájení  R    

Schvalování 

projektu strojů 
R,A I I C C 

Podepsání 

smlouvy 
C R,A    

Výroba strojů C I  C  

Příprava 

místnosti  
A C R C  

Doprava strojů R,A I I   

Zahájení 

instalace 
R I R,A   
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Instalace a 

naladění 
I I C C R,A 

Naladění SW C C   R,A 

Školení 

zaměstnanců 
I  C R R,A 

Zkušební 

provoz 
I  R,A R C 

Ukončení 

projektu 
R A C   

 

 

4.6 Analýza rizik 
Analýza rizik probíhá před realizací projektu, kdy je třeba identifikovat hrozby. Rizika 

jsou významné faktory, které mohou vést k neúspěchu projektu. V této podkapitole 

budou identifikována rizika, zjištěny jejich pravděpodobnosti a dopady na projekt. Také 

budou doporučena opatření, které pomůžou snížit vlivy na průběh projektu. 

Rizika budou kvantifikována slovně. V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty rizika. 

 

Tabulka 13: Hodnocení rizika (Vlastní zpracování)  

 Vysoký dopad Střední dopad Nízký dopad 

Vysoká 

pravděpodobnost 

Vysoká hodnota 

rizika 

Vysoká hodnota 

rizika 

Střední hodnota 

rizika 

Střední 

pravděpodobnost 

Vysoká hodnota 

rizika 

Střední hodnota 

rizika 

Nízká hodnota 

rizika 

Nízká 

pravděpodobnost 

Střední hodnota 

rizika 

Nízká hodnota 

rizika 

Nízká hodnota 

rizika 
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4.6.1 Identifikace rizik 

Projekt společnosti bude realizován na Ukrajině. Z ohledu na nestabilní právní a 

ekonomickou situaci ve státě budou mít hrozby z těchto stran největší pravděpodobnost. 

o Nedodržení časového plánu – toto riziko může být způsobeno špatným odhadem 

doby trvání projektu a nebo nedodržením termínů dodavatelem zařízení. Další 

příčinou nedodržení časového plánu může být komplikace během proclení 

strojů, které budou dopraveny ze Španělska.  

o Překročení rozpočtu – může být způsobeno poklesem národní měny či špatným 

odhadem při vytvoření rozpočtu 

o Změna zákonu ve státě – vysoký dopad by mohla mít tato hrozba. Import máku 

pro další zpracovávaní není zakázán, ale ukrajinští pěstovatelé lobují za své 

zájmy v úřadech, což by mohlo vést k úplnému zákazu dovážení suroviny a 

zastavení celého projektu. 

o Další vývoj války ve státu – konflikt na východě Ukrajiny stále není vyřešen, 

jeho rozšíření do dalších regionů by mohlo přivést k neúspěchu projektu a 

skončení fungování celého podniku. 

o Pokles hřivny – tato hrozba může přivést ke zdražení strojů, cena na které je 

fixována v eurech.  

o Problém s energií v místnostech výroby – příkon elektřiny ve výrobních 

místnostech bude menší, než spotřeba linky. Tlak plynu nebude dostatečný pro 

funkci některých strojů linky. 

o Poškození strojů během dopravy – riziko ze strany logistické společnosti. 

o Výskyt nepředvídaných technických problémů  - během instalace a naladění 

strojů mohou vyskytnout neočekávané technické problémy.  

o Náhlé snížení cen na surovinu – toto riziko může ovlivnit základní myšlenku, 

tím že cena na ukrajinský potravinářský mák bude nižší než na technický mák 

po zpracování pomocí linky. 

o Nefunkčnost SW – komplikace při instalaci a naladění SW pro vzdálenou 

kontrolu výrobní linky. Tato hrozba není tak významná, ale může způsobit 

zdržení doby trvání projektu. 

o Onemocnění zástupce dodavatele – zaměstnanec zodpovědný za instalaci, 

školení, naladění linky onemocní na delší dobu.  
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o Rozpory s úřady ohledně povolení na výrobu – toto může hrozit celému 

projektu, kvůli vysoké úrovni korupce 

V následující tabulce jsou přehledně zobrazená identifikovaná rizika včetně scénářů a 

vypočtených hodnot rizik na základě odhadu pravděpodobností a dopadu. 

Pravděpodobnosti byly odhadnuté expertním přístupem na základě zkušeností 

získaných společností za 17 let fungování na ukrajinském trhu. 

 

Tabulka 14: Identifikované hrozby a jejich scénáře (Vlastní zpracování)  

 
Hrozba Scénář PST Dopad 

Hodnota 

rizika 

1 Nedodržení 

časového plánu 

Zpuštění výroby 

se posune  
Střední Nízký Nízká 

2 Překročení rozpočtu Zvýšení nákladů 

na projekt 
Nízká Nízký Nízká 

3 Změna zákonů Ukončení projektu Střední Vysoký Vysoký 

4 Další vývoj války 

ve státě 

Přerušení 

podnikání 
Nízká Vysoký Střední 

5 Pokles hřivny Zvýšení nákladu 

na projekt 
Vysoký Střední Vysoký 

6 Problém s energií Zvýšení nákladů, 

posun termínů 
Nízká Nízký Nízká 

7 Poškození strojů 

během dopravy 

Posun začátku 

výroby, zvýšení 

nákladů 

Nízká Vysoký Střední 

8 Výskyt 

nepředvídaných 

technických 

problémů 

Prodloužení 

projektu, zvýšení 

nákladů 
Střední Střední Střední 

9 Náhlé snížení cen 

na surovinu 

Přerušení projektu 
Nízká Vysoký Střední 

10 Nefunkčnost SW Prodloužení 

projektu 
Střední Nízký Nízká 
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11 Onemocnění 

zástupce dodavatele 

Prodloužení 

projektu 
Nízká Střední Nízká 

12 Rozpory s úřady 

ohledně povolení 

výroby 

Prodloužení 

projektu 

Nízká Vysoký Střední 

 

4.6.2 Mapa rizik 

Na mapě rizik jsou zobrazeny hodnoty pravděpodobnosti a dopady, každý bod 

reprezentuje riziko. Na grafu jsou vidět skupiny, do kterých rizika patří: 

- Běžná 

- Důležitá 

- Kritická 

Graf 3: Mapa rizik (Vlastní zpracování)  

 

4.6.3 Návrh opatření pro snížení rizik 

Pro důležité a kritické hrozby byly navrženy opatření, jejichž účelem je snížení hodnoty 

rizika. V tabulce níže jsou popsány opatření s jejich náklady a novou hodnotou rizika. 
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Tabulka 15: Návrh opatření (Vlastní zpracování)  

 

Hrozba Opatření Náklady 

Nová 

hodnota 

rizika 

3 Změna zákonů Lobbování zájmu 

spolu s jinými 

výrobci ze 

stejného odvětví 

30 000 Kč 

– práce 

právníků 

Střední 

4 Další vývoj války 

ve státu 

Nelze ovlivnit 
- Střední 

5 Pokles hřivny Platba dodavateli 

v nejkratší termín 
- Střední 

6 Poškození strojů 

během dopravy 

Pojištění strojů a 

výběr nadějnější 

logistické 

společnosti 

100 000kč Nízká 

7 Výskyt 

nepředvídaných 

technických 

problémů 

Důkladnější 

příprava 
5 ČKD Nízká 

8 Náhlé snížení cen za 

surovinu 

Nelze ovlivnit 
- Střední 

9 Rozpory s úřady 

ohledně povolení 

výroby 

Důkladnější 

zpracování 

podkladů, setkání 

s úředníky  

  

10 ČKD Nízká 

 

4.6.4 Shrnutí analýzy rizik 

Po provedení analýzy rizik je vidět, že některá rizika nelze ovlivnit. Jde o politicky a 

ekonomicky ovlivněné hrozby, což neznamená potřebu zrušení investic do daného 

projektu. Avšak u některých hrozeb se podařilo snížit hodnotu rizika pomoci finančních 
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rezerv, pojištění strojů, či důkladnější přípravě realizace projektu. Důležitou hrozbou je 

pokles hřivny. Tuto hrozbu lze ovlivnit co nejrychlejším a úplným zaplacením za stroje 

dodavateli, což by v případě náhlého poklesu vůči euru nepřivedlo ke ztrátě. 

Na následujícím grafu je vidět změnu hodnot rizik po navržených opatření. 

 

Graf 4: Hodnoty rizik po opatření (Vlastní zpracování)  
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4.7 Plán zdrojů 

4.7.1  Lidské zdroje 

Z ohledu na velikost projektu není potřeba v lidských zdrojích velká. Projektový tým se 

skládá ze 4 lidí, kde každý má své zodpovědnosti. Po celou dobu trvání až po ukončení 

projektů budou ředitel společnosti, technolog, vedoucí výroby a projektový manažer 

využití v závislosti na etapě projektu. 

Pro matici zodpovědnosti viz. podkapitolu  4.6 Zodpovědnosti. 

Kromě projektového týmu je dalším lidským zdrojem zástupce dodavatele strojů pro 

výrobní linku, který se připojí ve finální etapě projektu. Bude se zabývat instalací, 

naladěním strojů a SW a školením během měsíce. 

Pro úpravu místnosti budou nutní nájemní dělníci, kteří budou zapojení během 

odpovídající činnosti. Výrobní místnosti společnosti se nachází v menší vesnici, což 

usnadní jejich hledání. Předpokládaný potřebný počet lidí je 5 osob. Další zaměstnanci 

výroby budou zapojení pouze v případě potřeby. 

 

4.7.2 Potřeba strojů 

Zaměstnancem společnosti (projektový manažer) byl před návrhem projektu v rámci 

průzkumu nalezen jediný výrobce, který zvládne realizovat projekt a výrobu strojů pro 

výrobní linku. Touto společností je španělská firma Amarenna Eurogroup s.a., která 

zároveň se stroji nabízí SW, které může komunikovat se snímači linky a pomoci 

webového rozhrání on-line zobrazovat aktuální stav výroby. Navržené zařízení je 

zobrazené na obrázku č. 6. 

Dalším nutným strojem jsou nákladní auta. Pro dopravu strojů ze Španělska bude 

pronajat  kamion s nosností 20t. Transport bude zajišťovat externí logistická společnost, 

která kromě dopravy zajistí i všechny nutné doklady pro proclení. Druhé nákladní auto 

bude dodávat stavební hmoty pro úpravu mistnosti. Pro tyto účely bude použíto menší 

firemní vozidlo s nosností 5t. 

Pro umistění linky bude potřeba další zdroj, kterým je výrobní místnost. Společnost pro 

tyto účely má vlastní prostor, který v současné době není využitý a potřebuj pouze 

úpravu. 
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Obrázek 7: Stroje pro výrobní linku(Návrh dodavatele) 

 

  



59  

4.8 Náklady na projekt 
Náklady na projekt byly stanoveny metodou expertního odhadu a na základě 

předběžných nabídek dodavatelů a poskytovatelů služeb. Největší náklady jsou náklady 

na stroje, SW a služby dodavatele.  

Všichni členové týmu jsou zaměstnanci společnosti, jejich mzdy budou vyplaceny na 

základě pracovních smluv. Avšak manažerovi, technologovi a vedoucímu výroby bude 

přidělena odměna.. 

Financování projektu proběhne z vlastních zdrojů společnosti. 

V následující tabulce jsou popsány všechny předpokládané náklady, včetně rezerv. 

Rozhodnutí o opatření rizik je na majitelích společnosti. 
 

Tabulka 16: Plánované náklady (Vlastní zpracování)  

 Produkt/služba Náklady 

1 Příprava místnosti pro linku  500 000 Kč 

2 Výroba strojů dodavatelem 2 000 000 Kč 

3 
Služby instalace, naladění strojů, SW a školení 

zástupcem firmy dodavatele 

200 000 Kč 

4 Doprava strojů 80 000 Kč 

5 Odměny zaměstnancům 90 000 Kč 

6 Opatření rizik 130 000 Kč 

7 Cestovní náklady 50 000 Kč 

Celkem: 3 050 000 Kč 

Doporučená rezerva ~8% 250 000 Kč 

 
 

4.9 Přínosy návrhu 
Hlavním účelem realizace celého projektu je snížení nákladů společnosti za surovinu 

pro vlastní výrobu. Zpracovaná surovina bude vyhovovat standardům Ukrajiny a 

Evropské Unie, může být použita pro výrobu potravinářských a cukrářských výrobků. 

Zároveň s uspokojením vlastních potřeb by vedení firmy chtělo nabízet surovinu jako 

samostatný produkt k prodeji. 
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Přínosem projektu budou ušetřené peníze společnosti a příjmy z prodeje zpracované 

suroviny. Nižší cena technického máku ve srovnání s potravinářským umožňuje založit 

dostatečnou marži, aby se náklady na projekt vrátili v co nejkratší době.  

V následující tabulce je zobrazen vývoj cen na potravinářský mák (český původ) a mák 

technický (francouzský a španělský původ) během posledních čtyř let. Cena je závislá 

na roční sklizni, proto jsou ceny uvedené v průměru za kvartál. 

 

Tabulka 17: Vývoj ceny na mák modrý (Vlastní zpracování)  

 
Pro přehlednější zobrazení průměrného rozdílu v ceně byl vytvořen graf vývoje cen. 

 

Graf 5: Vývoj ceny na mák modrý (Vlastní zpracování)  

 
Z grafu je vidět, že rozdíl v ceně kolísá v rozmezí 0,4 – 0,6 eur za kilogram, což je 

přibližně 25-35% ceny máku potravinářského. Je to způsobeno tím, že výrobci léků 

stanovují cenu technického máku na základě ceny máku potravinářského, většinou cenu 

na trhu diktuje modrý mák českého původu.  

Z výpočtu vedení společností jsou náklady na zpracování 1 kg máku kolem 0.23-0.26 

euro. Pomoci jednoduchého vypočtu lze zjistit příjem z jednoho kilogramu 

zpracovaného máku. 
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Ušetřena částka = průměrný rozdíl v ceně – náklady na zpracování = 0.5 – 0.26 = 0.24 

eur/kg 

Výkon nabízené linky je podle požadavku společnosti je 1000 kg/h. Během měsíce 

s ohledem na potřebu prevenci poruch a servis linka může zvládnout 150 tun máku. 

Měsíční vlastní spotřeba společnosti stanoví 60 tun máku. V tom případě by měsíční 

úspornost/přínosy pro společnost činily 14 400 eur, což při kurzu 27 Kč za 1 euro by 

znamenalo 388 000 Kč. Zbytek kapacity linky lze využít na zpracování suroviny pro 

potenciální zákazníky. 

S ohledem na plánované náklady na projekt, které činí 3 050 000 Kč  + 130 000 Kč 

opatření rizik by návratnost investice byla 8-9 měsíců za předpokladu stálé ceny za 

zdroje používané při výrobě (voda, plyn a elektřina) a stálého rozdílu v ceně mezi 

různými druhy máku.  
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5 Závěr 
Cílem diplomové práce bylo využití metodiky projektového managementu při tvorbě 

návrhu projektu výrobní linky se vzdálenou kontrolou pro vybranou společnost.  

Diplomová práce byla rozdělená do čtyř kapitol. V první části byl stanoven cíl práce, 

charakterizována společnost pro kterou byl projekt navržen a vymezeny použité metody 

zpracování práce. Druhá část byla věnovaná teoretickým východiskům projektového 

managementu pomoci kterých byla práce zpracována. Následující třetí část obsahuje 

analýzu současného stavu společnosti, kde byla provedena kritická analýza, která 

zahrnuje SLEPT analýzu, Porterovu analýzu pěti sil, analýzu interního okolí 7S. 

Závěrem kapitoly je SWOT analýza, pomocí které byly zjištěny silné a slabé stránky 

společnosti, hrozby a příležitosti. Po všech analýzách a na základě zjištěných slabých 

stránek bylo navrženo řešení, které je popsáno v poslední části této práce. Nejprve byl 

projekt charakterizován a vysvětlen zájem investora o tento projekt. Byla popsaná 

problematika a příležitosti, které vznikly v tomto podnikovém prostředí. Zpracovaná 

identifikační listina zahrnuje základní informaci o projektu. V logickém rámci jsou 

všechny skutečnosti projektu. Pomoci časové analýzy byly rozebrány klíčové činnosti a 

sestaven Ganttův diagram. Délka trvání projektu je 197 dnů. Analýza rizik projektu 

ukázala, že existují rizika, které se těžko dá ovlivnit, avšak hodnoty rizik některých 

hrozeb se podařilo snížit, pomoci navržených opatření. Náklady na projekt byly 

odhadnuty na základě nabídek dodavatelů strojů a služeb. Také byla doporučená rezerva 

ve velikosti 8% nákladů na celý projekt, které činí 3 050 000 Kč. Financování projektu 

bude z vlastních zdrojů firmy.  

Přínosem projektu pro společnost je snížení nákladů na surovinu, což znamená získaní 

nových zákazníků, vyšší příjmy v budoucnu díky rozšíření nabídky společnosti, s čímž 

vedení společnosti počítá. Taktéž byla odhadnuta očekávaná doba návratnosti projektu, 

která stanoví 8-9 měsíců po spuštění výroby. 

Dalším přínosem návrhu projektu pro společnost a také pro mě je první zkušenost 

s vedením projektu, nástroji a metodikami projektového managementu. 
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