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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro rozšíření služeb 

vybraného podniku, který se zabývá prodejem sportovních kamer v kamenné prodejně 

v Praze a prostřednictvím e-shopu. K vypracování bylo využito klasických metod 

projektového řízení. 

Abstract 

The goal of the thesis is to create a project documentation for extencion of services in 

selected company, which is focused on selling sport cameras in store in Prague and also 

with e-shop. For create were used the methods of project management.   

Klíčová slova 

projektové řízení, projekt, sportovní kamery, analýza rizik, časová́ analýza, přínosy, 

Ganttův diagram 
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Úvod 

Projektové řízení je stále relativně mladým oborem. Pravidla pro projektové řízení 

se začala utvářet již v minulém století. Nicméně k velkému využití se dostává až 

v posledních letech. Stále více záležitostí se dnes řeší právě pomocí metod projektového 

řízení. Celou problematiku lze zjednodušeně charakterizovat, jako vytvoření podrobného 

návodu na plánování a realizaci určitého záměru, který může být jakýkoliv. 

V rámci této diplomové práce bude využito klasických metod projektového řízení 

v prostředí mladém a prosperujícím českého podniku, který chce zvýšit svůj obrat a pro 

tento účel chce vytvořit projekt, který by umožnil systematicky zorganizovat plánované 

rozšíření společnosti v efektivním čase.  

Práce bude rozdělena na tři základní části. V první části budou zmíněna teoretická 

východiska pro projektové řízení, ve druhé části bude zkoumán současný stav společnosti 

a třetí část se bude zabývat samotným návrhem řešení projektového řízení. Bude třeba 

určit konkrétní výstupy, kterých che podnik dosáhnout. Dále bude třeba stanovit dílčí 

činnosti projektu společně s časovou a nákladovou analýzou a v neposlední řadě bude 

také třeba zhodnotit případná rizika, která by mohla projekt ohrozit. 
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1 Cíle práce, metody a postupy zpracování 

1.1 Vymezení problému 

Společnost RTB Media s.r.o., která vlastní prodejní značku Kamerov.cz, se rozhodla 

pro rozšíření stávajících služeb a získání většího ročního obratu. Bude vytvořen projekt, 

který bude zahrnovat veškeré cíle podniku. 

1.2 Cíle práce 

Cílem této diplomové práce bude využití teoretických poznatků z oboru 

projektového řízení pro komplexní řešení daného projektu a využití klasických metod pro 

konkrétní společnost. Hlavním cílem je navržení vhodného projektu pro rozšíření služeb 

a působnosti dané společnosti, zabývající se výhradně prodejem sportovním kamer. 

Mezi vedlejší cíle bude zahrnut současný stav společnosti a její nové možnosti na 

růst, z hlediska pokrytí většího území České republiky, nové služby a produkty a nové 

partnerské vztahy mezi podnikatelskými subjekty.  

1.3 Metody a postupy zpracování práce 

Pro zpracování práce bude použito klasických metod projektového řízení dle 

doporučení mezinárodní organizace IPMA. První část se bude věnovat teoretickým 

záležitostem, budou přiblíženy základní aspekty projektového řízení, tak aby mohl být 

projekt vytvořen. Budou popsány všechny fáze projektového řízení, které dělíme na 

předprojektovou, projektovou realizační a poprojektovou.  

V analytické části bude popsán současný stav vybrané společnosti, její působení na 

trhu, přehled nabízeného sortimentu apod. Dále bude provedena Porterova analýza 

konkurenčních sil a také SWOT analýza společnosti. 

V praktické části budou využity veškeré poznatky klasických metod projektového 

řízení a bude vypracován projekt na rozšíření služeb u vybrané společnosti a její další 

růst. Bude vypracován logický rámec, identifikovány veškeré činnosti projektu, dále bude 

provedena časová analýza a analýza rizik. Na závěr budou vypočítány plánované náklady.  
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2 Teoretická východiska práce 

V následující kapitole se blíže podíváme na důležitá teoretická východiska, která 

jsou nutná pro úspěšnou realizaci daného projektu. 

2.1 Projektové řízení 

Základním a nejdůležitějším prvkem projektového řízení je projekt samotný. 

Můžeme jej chápat jako množinu aktivit a úkolů, které směřují k dosáhnutí daného cíle. 

Jedná se o časově ohraničenou aktivitu a sled událostí je unikátní pro každý projekt [2]. 

 Pro dosažení projektového cíle je třeba účinně a efektivně řídit vstupující zdroje, 

které mohou být lidské, hmotné a finanční. Projekty mohou být krátkodobé a jednoduché, 

naopak také dlouho dobé a složité, které vyžadují větší úsilí při jejich řízení [3]. 

Z hlediska řízení projektu existují tři základní a nejdůležitější faktory, tzv. 

trojimperativ. Jedná se o kvalitu, čas a náklady. Základním poznatkem je provázanost 

těchto tří veličin. Například pokud se změní první a zároveň druhá musí zůstat 

nezměněna, tak se zákonitě změní třetí. [1, 2]. 

 

Obrázek 1: Trojimperativ (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2.1.1 Úspěšný a neúspěšný projekt 

Úspěšnost je klíčovým cílem každého projektového manažera. Je třeba znát 

uvažovaná kritéria, která určují úspěch, nebo neúspěch a také znát metody hodnocení a 

měření těchto kritérií. Jedním z dílčích cílů je tedy jasná a přesná definice zvolených 

kritérií. Výsledný úspěch projektu je možné definovat jako dosažení stanovených cílů 

projektu v rámci dohodnutých limitů [1]. 

Musíme si ale uvědomit, že úspěšnost a úspěch projektu není totéž. Je totiž možné 

projekt úspěšně řídit, ale na základě změny strategie firmy, politického zázemí, či vlivu 

vyšší moci, může být projekt ukončen jako neúspěšný [1]. 

Základním aspektem pro úspěch projektu je splnění svého cíle ve vymezeném čase 

a s použitím přidělených zdrojů, tedy splnění tzv. trojimperativu. Nicméně ne vždy je 

jeho splnění spojeno s úspěchem. Příkladem může být vyplynutí nepoužitelnosti projektu 

až po jeho realizaci [1]. 

V praxi jsou pro to použita tzv. kritéria úspěchu projektu, která jsou zároveň 

měřítkem úspěchu, nebo neúspěchu. Hlavními požadavky bývá srozumitelnost, 

jednoznačnost a měřitelnost. Tato kritéria je třeba stanovit pro každý nově začínající 

projekt [1]. 

2.1.2 Zainteresované strany 

Jedná se o lidi, nebo skupiny lidí, kteří mají vliv na projekt, nebo jsou jím ovlivněny, 

či nějakým způsobem omezeny. Každý projektový manažer by měl identifikovat 

jednotlivé zainteresované strany dle jejich důležitosti a vlivu k projektu [1].  

Zainteresované strany můžeme dělit na:  

 Primární - vlastníci, investoři, zaměstnanci, zákazníci, obchodní partneři, atd. 

 Sekundární – veřejnost, vládní instituce, konkurence, média, atd. 
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2.2 Požadavky a cíle projektu 

Samotné řízení požadavků spočívá v definici a odsouhlasení projektu tím způsobem, 

který splní potřeby a očekávání zainteresovaných stran. Požadavky projektu vycházejí 

z požadavků, nebo potřeb zákazníka. Pod pojmem strategie projektu se rozumí pohled 

z vyšší úrovně na způsoby, kterými bude dosaženo stanoveného cíle [1]. 

Cílem projektu je vytvoření odsouhlasených koncových výsledků v požadovaném 

časovém rámci.  Cíl musí být specifický a měřitelný, bývá tvořen souborem cílových 

podmínek a parametrů, které musejí být splněny, pro přínos zainteresovaným stranám. 

Na začátku každého projektu je nutné jej realisticky posoudit a vyhodnotit, zda je 

proveditelným. Nezbytným předpokladem je zajištění dostatečné podpory pro rozhodnutí 

realizace projektu. Jakmile bude tvorba projektu schválena, je třeba vytvořit tzv. 

identifikační listinu, která vymezuje projektový rámec, jeho cíle, požadované výstupy, 

rozpočet, časový harmonogram, kontrolní body a členství v projektovém týmu [1].  

Korektní definice cíle projektu bývá jedním z klíčových faktorů úspěchu. Cíli musí 

být dobře porozuměno a musí být jasně stanoveno, k čemu a za jakých pomdínek by měl 

cíl sloužit. Jednou s pomůcek pro definování cíle je medotika SMART [1]: 

 S – specifický – je třeba vědět, co chceme udělat 

 M – měřitelný – měli bychom být schopni určit, čeho jsme dosáhli 

 A – akceptovaný – všichni by měli souhlasit 

 R – realistický – cíl musí být splnitelný 

 T – termínovaný – cíl musí být časově ohraničen 

2.3 Předprojektová fáze 

V předprojektové fázi je nutno přezkoumat příležitosti pro projekt a posoudit 

proveditelnost daného záměru [1].  

2.3.1 Porterova analýza 

Tato analýza slouží především managementu podniku, aby si uvědomil, jaké všechny 

konkurenční síly na daný podnik působí a jaký je jejich vliv na trh. Porterova analýza 
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bývá také nazývána modelem pěti konkurenčních sil. Mezi pět základních částí analýza 

patří monitorování konkurenční rivality, hrozba vstupu nových konkurentů na trh, hrozba 

vzniku substitutů, síla kupujících a síla dodavatelů [17]. 

 

Obrázek 2: Schéma Porterovy analýzy (Zdroj: 19) 

 

2.3.2 SWOT analýza 

Jedná se o metodu, pomocí které lze přehledně identifikovat silné a slabé stránky 

společnosti. Konkrétně vnitřní faktory ke vnějším faktorům. Název SWOT vychází 

z anglických výrazů označující tuto metodu (S – Strengths, W – Weakness, O – 

Opportunities, T -Threats). Díky této analýze jsme schopni komplexně vyhodnotit 

fungování analyzované společnosti a nalézt její problematické oblasti. Ke vnějším 

faktorům SWOT analýzy patří silné a slabé stránky podniku a ke vnějším faktorům 

řadíme příležitosti a hrozby. Zaměřujeme se na pozici na trhu, personální vybavení, 

financování, vybavení, vztahy se zákazníky, dále vlivy demografické, kulturní, 

legislativní, konkurenční, apod. [16]. 
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Obrázek 3: Schéma SWOT analýzy (Zdroj: 18) 

 

2.3.3 Studie příležitostí 

Tato studie má za úkol odpovědět na otázku: Je správná doba navrhnout a realizovat 

zamýšlený projekt? Musíme brát v úvahu mnoho faktorů, jako například situace na trhu, 

předpokládaný vývoj trhu, vývoj firmy atd. Výsledkem studie příležitostí je doporučení, 

či naopak nedoporučení k realizaci celého projektu. [1].  

2.3.4 Studie proveditelnosti 

V případě kladného rozhodnutí projekt opravdu realizovat, by měla studie 

proveditelnosti ukázat nejlepší cestu k realizaci projektu. Měla by také upřesnit 

plánovaný termín zahájení a ukončení projektu, odhad celkových nákladů a potřebnost 

významných zdrojů. Součástí takové studie by měla být např. analýza podmětů, 

specifikace cílů projektu, analýza současného stavu, lokalizace prostředí projektu, odhad 

délky projektu, finanční a ekonomické analýzy, rozbor základních rizik, aj. Dle rozsahu 

projektu by studie měla obsahovat 7 -25 stran [1]. 
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V případech jednodušších projektů může být zpracován pouze dokument tzv. 

předprojektová úvaha, která kombinuje výše uvedené části [1]. 

2.3.5 Metoda logického rámce 

Tato metoda slouží jako pomůcka při stanovení cílů projektu. Hlavní princip je 

postaven na provázanosti základních parametrů. Dalšími potřebnými principy je 

měřitelnost výsledků, týmová práce a systémový přístup [1].  

Záměr Objektivně 

ověřitelné ukazatele 

Způsob ověření - 

Cíl Objektivně 

ověřitelné ukazatele 

Způsob ověření Předpoklady a 

rizika 

Konkrétní 

výstupy 

Objektivně 

ověřitelné ukazatele 

Způsob ověření Předpoklady a 

rizika 

Aktivity Zdroje (lidské, 

finanční, …) 

Časový rámec 

aktivit 

Předpoklady a 

rizika 

- - - Předběžné 

podmínky 

Tabulka 1: Logický rámec (zdroj: 1) 

 Záměr – deklaruje příčinu provádění projektu. Odpovídá na otázku, PROČ 

vlastně chceme dosáhnout stanoveného cíle, či změny. Zpravidla se jedná o 

nepřímo dosažitelnou věc, např. zvýšení konkurenceschopnosti, zvýšení 

finančního rozpočtu, potenciální získání nového hlavního sponzora, atd [1]. 

 Cíl – popisuje zaměření projektu, nebo změny a odpovídá na otázku, ČEHO 

chceme v daném projektu dosáhnout. Je třeba si uvědomit, že cíl je vždy jen jeden. 

Příkladem může být realizace jednodenní sportovní akce. Sdělení cíle musí být 

konkrétní a jasné, avšak nepřímo dosažitelné z hlediska realizace. Při uvedení 

příkladu kulturní akce musí projektový tým zařídit velké množství souvisejících 

aktivit [1]. 

 Výstupy – konkrétní výstupy projektu specifikují, JAK chceme dosáhnout cíle. 



19 

 

Tedy co konkrétně je třeba všechno vyřešit, aby nastala výše uvedená změna (cíl) 

[1]. 

 Aktivity – klíčové činnosti, kterými je ovlivněna realizace výstupů. [1]. 

 Objektivně ověřitelné ukazatele – Pro každý bod ve sloupci první, by měli být 

určeny alespoň dva potencionálně nezávislé ukazatele. Ty by měli být navíc 

měřitelné. Příkladem může být návštěvnost kulturní akce, kterou je možno přímo 

kvantifikovat [1]. 

 Způsob ověření – způsob, jakým budou ukazatele zjištěny, kdo zodpovídá za 

jejich ověření, jaké náklady a čas musí být vynaloženy, kdy bude daný ukazatel 

ověřován a jak bude dokumentován [1]. 

 Předpoklady a rizika – zde se výslovně uvádějí předpoklady, ze kterých se 

vycházelo při stanovení jednotlivých skutečností, a podmiňují realizace projektu. 

Také se uvádějí skutečnosti, které mohou projekt ohrozit a které je třeba brát 

v úvahu [1]. 

2.4 Projektová fáze 

V této fázi dochází především k sestavení projektového týmu a vytvoření plánu 

k realizaci projektu. Dílčí části projektové fáze je i samotná fyzická realizace [1]. 

2.4.1 Zahájení 

Když je rozhodnuto, že se projekt bude realizovat, je nutné ho řádně řídit a 

organizovat. Je třeba korektně upřesnit cíl projektu, jeho účel, personální obsazení 

v projektovém týmu a kompetence jednotlivých členů [1]. 

Projektový tým je skupina lidí, kteří společně spolupracují na daném problému. 

Každý projekt musí být již od samého počátku organizován a musí být jasno kdo má jaké 

pravomoci. Výchozím krokem projektové fáze řízení je sestavení specifické a dočasné 

organizační struktury v týmu. Ta může být nadále korigována v závislosti na změnách 

v projektu a míře poznání jednotlivých členů. Jednotlivé kompetence odpovědných osob 

jasně vymezuje tzv. matice odpovědnosti [1]. 
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2.4.2 Matice odpovědnosti 

Představuje jasné vymezení kompetencí členů projektového týmu za konkrétní 

projektové činnosti. V sloupcích matice je uvedena organizační struktura a následné 

řádky poté obsahují názvy jednotlivých činností. V poli matice jsou pak uvedeny druhy 

zodpovědností: S – schvalování, R – řízení, VP – věcná přímá, VN – věcná nepřímá, K – 

konzultační [1]. 

 Manažer Plánovač Organizátor Koordinátor … 

Činnost A … … … … … 

Činnost B … … … … … 

Tabulka 2: Matice odpovědnosti (Zdroj: 1) 

2.4.3 Plánování 

Když je vytvořen projektový tým, který má k dispozici již konkrétní zadání projektu, 

tak tento tým vytváří již detailní plán celého projektu. Klíčovou součástí plánu je čas. 

Časové plánování probíhá současně s plánováním ostatních činností a tvoří tak podklad 

pro vše ostatní [1]. 

Zpravidla se začíná definováním činností, které jsou určeny k realizaci cíle projektu. 

Při definování se nezabýváme jejich sousledností, nejdříve jde o prostý výčet. Seřazení 

jednotlivých činností tvoříme až v kroku následujícím, jinými slovy hledáme logické 

vazby mezi činnostmi. Ty musejí být realizovány v určitém pořadí, a musejí na sebe 

navazovat, aby bylo možno sestavit časový harmonogram. Tyto vazby jsou dány 

technologickými postupy a mohou být také ovlivněny vnějšími vlivy. Pro sestavení 

harmonogramu využíváme síťových grafů, které mohou být uzlově nebo hranově 

definovány [1]. 
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Obrázek 4: Uzlově definovaný síťový graf (zdroj: 1) 

 

Obrázek 5: Hranově definovaný síťový graf (zdroj: 1) 

2.4.4 Síťový graf 

Pro účely projektového řízení bývá nejčastěji využíván uzlově definovaný síťový 

graf vytvořený na základě metody kritické cesty neboli CPM. Každý uzel, respektive 

činnost obsahuje informace o možných a nutných zahájeních a ukončeních dané činnosti. 

Další součástí jsou rovněž časové informace o době trvání a rezervě. Uzel pak může 

vypadat následovně [3]:  

 

Tabulka 3: Uzel síťového grafu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 ZM – začátek možný 

 D – doba trvání 

 KM – konec možný 
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 ZN – začátek nutný 

 R – rezerva 

 KN – Konec nutný 

V případě, že máme definovány všechny činnosti a jejich vazby, můžeme zjistit 

celkovou dobu trvání projektu. Obvykle se postupuje zmíněnou metodou kritické cesty, 

díky které můžeme vypočíst veškeré termíny, a případné časové rezervy jednotlivých 

činností [1]. 

2.4.5 Ganttův diagram 

V dnešní praxi se nepracuje pouze se síťovými diagramy, ale oblíbeným zobrazením 

je tzv. Ganttův diagram. Veškeré činnosti projektu jsou znázorněny časovými úseky na 

časové ose i s jednotlivými vazbami [1]. 

 

Obrázek 6: Ganttův diagram (Zdroj: 20) 

2.4.6 Zdroje 

Řízení zdrojů spočívá v jejich plánování, identifikaci a přidělování. Součástí řízení 

je také optimalizace způsobů, kterými jsou zdroje využívány v rámci časového 

harmonogramu projektu, stejně jako neustálá kontrola a monitorování. Pod pojmem 

zdroje jsou jak lidé (pracovní), tak i věci (vybavení, nářadí, informační technologie, atd.).  

Zkrátka je nutné zajistit, aby lidé měli k úspěšnému plnění úkolů zajištěno vše potřebné 

[1]. 
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2.4.7 Náklady a financování 

V rámci řízení nákladů projektu se odhadují náklady na jednotlivé pracovní části i 

na celý projekt a vytváří se rozpočet. Součástí je také porovnávání odhadnutých a 

skutečných nákladů v průběhu projektu a případná aktualizace finálního odhadu [1]. 

V praxi se setkáváme s mnoha způsoby oceňování nákladů. Výběr vhodné metody 

vždy souvisí s charakterem projektu a jeho rozsahu. Hlavním vstupem pro plánování 

nákladů je odhad doby trvání určitých činností. Na základě těchto zjištění můžeme 

činnosti podrobněji specifikovat. Mějme v projektu například činnost „Práce bagru“, 

která bude trvat 20 hodin. Jednoduše vynásobíme hodinovou sazbu za bagrování 

celkovým počtem hodin. Hodinové náklady mohou zahrnovat mzdu obsluhy, náklady na 

palivo, odpisy, opravy apod. [10]  

Do nákladových rozpočtů je potřeba také zahrnout rizika a vytvořit tak určitou 

finanční rezervu na jejich případně pokrytí, či eliminování. Výše této rezervy může být 

stanovena jako určité procento z celkových nákladů na projekt [10]. 

2.4.8 Rizika a příležitosti 

Projektový tým musí mít na paměti, že různá nebezpečí hrozí v průběhu celého 

projektu. Ty mohou být příčinou ohrožení úspěchu projektu. Je třeba neustále sledovat 

možné nepříznivé vlivy a také připravovat opatření, která by pravděpodobnost neúspěchu 

projektu dokázala snížit [1]. 

Pod moderním pojmem rizika jsou chápány jak události s negativním vlivem na 

projekt, tak i události s pozitivním vlivem na projekt. Ty pozitivní označujeme jako 

příležitosti. Hodnotu rizika vypočteme jako součin pravděpodobnosti, že riziko nastane a 

hodnoty předpokládané škody [7]: 

R = P * D 

R – hodnota konkrétního rizika 

P – pravděpodobnost, s jakou může riziko nastat 
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D – předpokládaný dopad, který riziko způsobí 

 

Při analýze jednotlivých rizik postupně provádíme potřebné procesy: 

 Identifikace rizik projektu – Zjišťujeme, která nebezpečí mohou nastat a ohrozit 

tak projekt. Ty se pak pokoušíme zaznamenat a co nejpřesněji popsat. Pro 

identifikaci se nejčastěji užívá metoda brainstormingu [7].  

 Posouzení rizik projektu – Odhadujeme pravděpodobnost výskytu 

identifikovaných rizik a výši předpokládaného nepříznivého vlivu na projekt. Zde 

se využívá techniky expertních odhadů, případně statistických hodnot.  

Posuzování lze provádět kvantitativně, kdy určíme konkrétní hodnotu 

pravděpodobnosti, nebo kvalitativně, kdy využijeme slovního popisu hodnoty 

(např. velmi vysoká pravděpodobnost) [7]. 

 Odezvy na zjištěná rizika projektu – V této fáze je třeba na zjištěné a 

ohodnocené riziko nějakým způsobem zareagovat. To můžeme udělat buď 

pasivně, tedy riziko akceptujeme. Nicméně je třeba rozhodnout, jak velkou 

hodnotu rizika můžeme pasivně přijmout. Na vyšší hodnoty rizika bychom měli 

zareagovat aktivně, tedy učinit vhodná opatření ke snížení rizika. V praxi se 

nejčastěji užívá např. pojištění, změna řešení, vytvoření časové či nákladové 

rezervy, plán B, apod. Je třeba si uvědomit, že konkrétní opatření s sebou většinou 

nese i zvýšení nákladů [7]. 
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Analýzu rizik zpracováváme například dle metody RIPRAN do přehledných 

tabulek: 

Pořadové 

číslo 

rizika 

Hrozba Scénář Pravděpodobnost Dopad na 

projekt 

Hodnota 

rizika 

1. … … … … … 

2. … … … … … 

Tabulka 4: Identifikace rizik a jejich hodnocení (Zdroj: 8) 

Hodnota (P) Slovní popis pravděpodobnosti Procentuální 

vyjádření 

1 Velmi nízká pravděpodobnost pod 33 % 

2 Nízká pravděpodobnost 34 – 66 % 

3 Střední pravděpodobnost Od 67 % 

Tabulka 5: Ohodnocení pravděpodobnosti (Zdroj: 8) 

Hodnota (D) Slovní popis dopadu 

1 Velmi malý dopad 

2 Střední dopad 

3 Vysoký dopad 

Tabulka 6: Ohodnocení dopadu (Zdroj: 8) 
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Hodnota 

(R) 

Slovní popis rizika 

1 - 3 Nízké riziko 

3 - 6 Střední riziko 

6 - 9 Vysoké riziko 

Tabulka 7: Ohodnocení rizik (Zdroj: 8) 

Pořadové 

číslo rizika 

Návrh na 

opatření 

Předpokládané náklady 

Termín realizace 

Vlastník rizika 

Nová hodnota 

sníženého rizika 

1. … … … 

2. … … … 

Tabulka 8: Sestavení opatření na snížení rizik (Zdroj: 8) 

2.5 Realizace 

V průběhu samotné fyzické realizace projektu je třeba neustále kontrolovat a 

monitorovat shodu s původním plánem. Na základě možných zjištění o odchylkách 

v projektu je třeba operativně reagovat na změny a nová zjištění. Možné je také 

přeplánování projektu tak, aby změny měli co nejmenší dopad na původní projektový 

záměr a termín dokončení [9]. 

2.6 Poprojektová fáze 

Realizace projektu zcela jistě přinese mnoho nových poznatků a zkušeností, které 

bude možnost využít v budoucích projektech. Proto je třeba analyzovat celý průběh 

projektu a určit pozitivní i negativní zkušenosti. Tyto zjištění nám v umožní neopakovat 

chyby, které jsme udělali již dříve [1]. 
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3 Analýza současného stavu 

3.1 Základní údaje o společnosti 

Kamerov.cz byl založen v roce 2015 dvěma společníky Jiřím Zimou a Danielem 

Janků. Spadá pod firmu RTB media s.r.o. V současné době Kamerov.cz zaměstnává 11 

stálých zaměstnanců a dva brigádníky na výpomoc v prodejně [15].  

Specializuje se na speciální sportovní kamery, které se vyznačují velkou odolností, 

vodotěsností a miniaturními rozměry. Tyto kamerky jsou tak velmi oblíbené u mladých 

lidí, zabývajících se nejrůznějšími pohybovými aktivitami, které díky těmto kamerám 

mohou velmi jednoduše a rychle zdokumentovat. Co se týče dalšího sortimentu, tak 

společnost nabízí mimo sportovní kamery také tzv. instantní fotoaparáty, které dokáží 

fyzicky vytisknout výslednou fotografii během několika málo okamžiků, dále kamery do 

auta, powerbanky a spousty nejrůznějšího příslušenství [15]. 

 

Obrázek 7: Logo společnosti (Zdroj: 4) 
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3.1.1 Organizační struktura 

 

Obrázek 8: Organizační struktura (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.1.2 Obrat společnosti 

V prvním roce činil obrat 20 mil Kč. Roce následujícím, tedy 2016 se obrat více než 

zdvojnásobil a jeho hodnota překonala hranici 47 mil Kč. Bylo to způsobeno převážně 

nabídkou většího množství sortimentu a rostoucí popularitou trhu se sportovními 

kamerami. V následujících letech má společnost v plánu obrat dále zvyšovat [15]. 

3.1.3 Kamenná prodejna 

V současné době je společností provozována jediná kamenná prodejna v České 

republice. Ta je umístěna na adrese Slezská 12 v Praze. Součástí prodejny je také malé 

kancelářské zázemí a skladovací prostory. Veškeré nabízené zboží je díky skladovým 

zásobám k dispozici ihned přímo na prodejně, kde je možné si produkt také vyzkoušet. 

Zároveň je zde možné také zapůjčení určitých kamer pro příležitostné akce [15]. 
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Obrázek 9: Kamenná prodejna (Zdroj: 4) 

3.1.4 Internetový obchod 

Mimo klasickou kamennou prodejnu, která funguje i jako výdejní místo, je většina 

objednávek realizována právě přes internetový obchod. V současné době internetového 

prodeje jsou e-shopy takřka nutnou součástí každé prodejní společnosti, zejména pokud 

se jedná o elektroniku [15].   

Kamerov.cz využívá systému Webareal, který slouží k evidenci tržeb jak v rámci e-

shopu, tak i v rámci kamenné prodejny. Umožňuje také celou řadu dalších funkcí, jako 

jsou SMS notifikace, definování platby a dopravy, použití platební brány GoPay, dále 

obsahuje různé marketingové, skladové nástroje a statistické nástroje. V nespoleční řadě 

také podporuje propojení se systémem EET [15].   

V rámci systému Webareal je také zprovozněn celý e-shop, pro který existuje celá 

řada vzhledů a šablon. Prostředí je velmi intuitivní a jednoduché a jako informační systém 

má rozhodně dostačující charakter pro provozování e-shopu i kamenné prodejny [15].   
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Obrázek 10: Prostředí systému Webareal (Zdroj: 14) 

 

3.1.5 Velkoobchodní prodej 

Jedná se o přeprodej zboží mezi jednotlivými podnikatelskými subjekty. Vzhledem 

ke zvýšeným nákladům na vyšší zásoby, skladování a další pracovníky, probíhá 

velkoobchodní prodej velmi omezeně pouze pro vybrané subjekty [15].   
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3.1.6 Půjčovna vybavení 

V současné době se dají zapůjčit celkem tři různé produkty ze sportovních kamer a 

dva produkty z instantních fotoaparátů. Určitě by bylo vhodné do budoucna tyto možnosti 

rozšířit a vytvořit i online formulář pro poptávku, který v současné době neexistuje. Pro 

možnosti půjčení by se určitě hodilo i více specifické příslušenství, například 

powerbanka, nebo ruční stabilizátor [15].   

3.2 Přehled nabízeného sortimentu 

3.2.1 Sportovní kamery 

Hlavní součást prodeje tvoří tzv. sportovní, nebo také akční kamery. Průkopníkem 

v tomto odvětví byla společnost GoPro, která se stala synonymem pro tento typ kamer. 

Díky vodotěsnému pouzdru a kompaktních rozměrech se tyto kamery staly velmi 

populární vyhledávané mezi lidmi, kteří provozují nějakou sportovní aktivitu, ať už jde o 

potápění nebo cyklistiku, či různé extrémní sporty. V současné době existuje mnoho 

alternativ právě ke kamerám GoPro. Právě tyto alternativy bývají levnější a častokrát 

kvalitativně shodné, a tak jejich popularita roste na úkory značky GoPro. V současné 

době již tyto kamery dokáží natáčet v rozlišení 4K, mohou být opatřeny různými 

optickými, nebo gyroskopickými stabilizátory, aby byl výsledný obraz co nejkvalitnější. 

Díky nízkým cenám ostatních výrobců, si podobnou kameru může dnes dovolit naprosto 

každý. Cena nejzákladnějšího modelu VEGA značky NiceBoy začíná na hodnotě 990,- 

[4]. 
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Obrázek 11: Kamera GoPro Hero 4 (Zdroj: 4) 

3.2.2 Kamery do auta 

V dnešní době stále většího provozu na silnicích a bezohledných řidičů je právě 

kamera do auta vhodným pomocníkem pro případné řešení nejednoznačných situací 

v silničním provozu a nehod. Tyto kamery sa připínají na člení sklo automobilu, při 

nastartování se automaticky zapnou a začnou nahrávat videozáznam. Zpravidla nahrávají 

v rozlišení FullHD do nekonečné smyčky, tzn. že nejstarší část záznamu se znova 

přehrává např. po 24 hodinách, či po zaplnění vložené paměťové karty. Kamery mohou 

být vybaveny i systémem GPS, ze záznamu je pak možnost zjistit kde se automobil 

pohyboval a jakou jel rychlostí. Některé typy bývají vybaveny i G-senzory pro určení 

směru a síly nárazu, funkcí detekce pohybu, jízdních pruhů a projíždějících automobilů, 

nebo monitorovacím režimem v době parkování [4]. 
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Obrázek 12: Kamera do auta (Zdroj: 4) 

3.2.3 Panoramatické kamery 

Panoramatické kamery, nebo také 360° kamery je speciální typ přístrojů, které 

dokáží snímat velmi široký záběr, častokrát až celých 360°, tedy dokáží zachytit veškerý 

prostor kolem sebe. Dnešní interaktivní přehrávače již dokáží tento formát videa přehrát, 

kdy si sledující přímo vybere tu část prostoru, kterou chce sledovat. Další využití se 

samozřejmě i v brýlích virtuální reality, které jsou vybaveny gyroskopem, a tak se obraz 

mění dle toho, jak sledující hýbe hlavou [4]. 

 

Obrázek 13: Panoramatická kamera (Zdroj: 6) 
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3.2.4 Instantní fotoaparáty 

První instantní fotoaparáty od společnosti Polaroid vznikaly již od roku 1947. 

S nástupem digitální technologie a zvýšení kvality snímků, se dnes opět tento styl 

fotografování dostává do popředí. Klíčovou funkcí u těchto produktů je možnost tisku 

fotografie ihned po jejím vyfocení. Zajímavou možností je také zakoupení malé osobní 

přenosné tiskárny, díky které se dají tisknout fotografie i z mobilních telefonů, na které 

se tiskárna dokáže připojit pomocí sítě WiFi. Nejlevnější instantní fotoaparáty se v dnešní 

době dají pořídit za cenu okolo 4000,- [4]. 

 

Obrázek 14: Instantní fotoaparát (Zdroj: 4) 

3.2.5 Speciální fotoaparáty 

Zajímavou možností jsou speciální fotoaparáty s více objektivy. Jedná se o 

analogové přístroje s klasický filmem, přičemž na jedno filmové políčko může být 

zaznamenáno 4 – 9 snímků, dle typu přístroje. Mezi expozicemi jednotlivých objektivů 

jsou vždy určité intervaly a výsledkem jsou fotografie zachycující tzv. animační efekt. 

Tyto přístroje jsou vhodné pro zaznamenání pohybu, čí více motivů do jedné fotografie. 

Ceny startují pod hranicí 700,-. Jedná se o velmi levné a jednoduché fotoaparáty určeny 

pro ty, kteří i například z dovolené chtějí přivézt originální fotografie [4]. 

 



35 

 

 

Obrázek 15: Fotoaparát Oktomat (Zdroj: 4) 

3.2.6 Stabilizátory 

Pro eliminaci roztřesených záběrů slouží právě ruční stabilizátory. Ty mohou být 

buď aktivní, nebo pasivní. U těch pasivních se na vyvažování otřesů a srovnání horizontů 

používají různá protizávaží. Tento typ je velice levný, nicméně není jednoduché s tímto 

stabilizátorem pracovat a výsledky nebývají optimální. Jedná se však o výrazně levnější 

alternativu tzv. aktivních stabilizátorů, které jsou lehčí a menší. Využívají kombinace 

gyroskopu a servomotorků s tříosým závěsem pro kameru. Elektronicky jsou vyvažovány 

jakékoliv otřesy a náklony do všech stran. Tyto stabilizátory výborně drží rovný horizont 

a výsledný efekt vypadá velmi profesionálně. Tento způsob stabilizace se používá i 

v moderních dronech [4].
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Obrázek 16: Ruční stabilizátor (Zdroj: 6) 

3.2.7 Příslušenství 

Nezbytnou součátí prodejního sortimentu je také celá řada nejrůznějšího 

příslušenství od značky NiceBoy. Toto náhradní, či nadstandartní příslušenství je 

kompatibilní s většinou sportovních kamer na trhu, včetně kamer GoPro. Oproti 

originálnímu příslušenství je však výrazně levnější. Tento sortiment zahrnuje nejrůznější 

úpínací držáky na všechna možná místa, stativy, lepící podložky, powerbanky, cestovní 

nabíječky, externí mikrofony, dálkové ovladače, paměťové karty apod [4]. 

 

Obrázek 17: Příslušenství ke kamerám (Zdroj: 4) 
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3.3 Porterova analýza 

3.3.1 Konkurenční rivalita 

Rivalita mezi konkurenty je neustálý proces, který se nevyhne prakticky žádné 

společnosti. Trh se sportovními kamerami zažívá v posledních letech velký boom, a to 

hlavně s nástupem levnějších alternativ pro kamery značky GoPro. Konkurenčních e-

shopů je v dnešní době celá řada, například GoStore.cz, působící v Brně. Nebo také 

amiro.cz z Prahy, atd. Tito dva zmínění konkurenti společně s většinou českých e-shopů 

však nenabízí kamennou prodejnu. Mezi hlavní konkurenty s dobrým pokrytím území 

České republiky spadají například Megapixel.cz, Mall.cz, CZC.cz, Alza.cz atd.  

3.3.2 Hrozba vstupu nových konkurentů na trh 

Jedná se o neustálé riziko, především v poslední době rozmachu cestování a různých 

sportovních aktivit, kdy je o kamery velký zájem. E-shopů a velkých prodejen, které se 

zabývají právě tímto sortimentem je již poměrně mnoho. Z tohoto důvodu by nová 

konkurence měla poněkud složitější vstup na český trh.  

3.3.3 Hrozba vzniku substitutů 

Kamerov.cz je obchodní společnost, nikoliv výrobní. Proto případné nové substituty 

hrozbou určitě nejsou. V případě, když se na světovém trhu objeví nový zajímavý produkt 

s dobrým poměrem cena/výkon, je třeba včas zareagovat a začít se zabývat i tímto novým 

produktem dříve než konkurence. 

3.3.4 Síla kupujících 

Rozhodnutí, zda za danou cenu produkt koupit, či nikoliv, je samozřejmě vždy na 

zákazníkovi. Důležité je, aby se zákazníkovi dostalo co nejvíce podpory ze strany 

společnosti Kamerov.cz. Je třeba neustále reagovat na zákazníkovi dotazy a umět dobře 

poradit i online. Díky různým srovnávacím portálům, jako např. Heureka.cz, je možné 

získávat od zákazníků veřejné hodnocení a tím se společnost stává důvěryhodnější, což 

je velmi důležité pro získání nových zákazníků. 



38 

 

3.3.5 Síla dodavatelů 

Zavilost je zde zcela zřejmá, nebýt dodavatelů, tak by nebylo co prodávat. Na jedné 

straně je určitá image značky, zejména u kamer GoPro, které se stali průkopníky mezi 

sportovními kamerami. Pokud si již dříve zákazník právě tuto kameru pořídil, tak se bude 

držet stejné značky i nadále, bez ohledu na vyšší cenu. Ostatní dodavatelé musejí bojovat 

výrazně nižší cenou, i přes to, že jsou jejich produkty srovnatelné, či dokonce kvalitnější. 

Dodavatelé musejí rovněž pružně reagovat na změny v trendech a trzích.  

Mezi nejvýznamnější dodavatele společnosti Kamerov.cz patří: 

 SJCAM – Tyto sportovní kamery vyrábí firma Shenzen Hongfeng Century 

Technology Co., LTD, ta je jediným oficiální výrobcem této značky. Bohužel se 

v dnešní době objevuje mnoho napodobenin, proto je každé balení opatřeno 

specifickým kódem, podle kterého si zákazník může ověřit pravost produktu. 

Kamery SJCAM se staly v posledních letech velmi populární, mají výborný 

poměr cena/výkon. Společnost RTB media s.r.o. má výhradní zastoupení pro tuto 

značku v ČR [5]. 

 NiceBoy – Jedná se o novou značku na poli sportovních kamer, která se zaměřuje 

na velmi nízké ceny. Kdežto svojí kvalitou se dokáže vyrovnat i dražším 

produktům. V nabídce produktů je i nepřeberné množství nejrůznějšího 

příslušenství, které je kompatibilní s většinou sportovních kamer na trhu. 

Společnost RTB media s.r.o. má výhradní zastoupení pro tuto značku v ČR [6]. 

 GoPro – Zřejmě první výrobce zaměřující se výhradně na vodotěsné sportovní 

kamery. Tato značka se těší veliké oblibě především na poli extrémních sportů. 

V současné době se GoPro snaží proniknout i na pole stále populárnějších dronů. 

 DJI – Relativně nová firma, která dosáhla neuvěřitelného boomu na poli 

bezpilotních kamerových systémů, tedy dronů. V současné době je světovou 

jedničkou ve výrobě těchto produktů. Mimo drony se však zabývá i vývojem 

aktivních stabilizačních systémů DJI OSMO, které jsou právě součástí 

nabízeného portfolia společnosti Kamerov.cz 
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 Xiaomi – Tato čínská společnost prorazila na světový trh především na poli 

chytrých telefonů, které se těší velké oblibě. Nicméně v nabídce produktů 

najdeme i několik sportovních kamer s označením Xiaomi Yi. 

 Polaroid – Společnost založená již v roce 1937, která se stala známou především 

na poli tzv. instantních fotoaparátů, tedy fotoaparátů, které si dokáží sami vyvolat 

vlastní fotografii. První takový přístroj spatřil světlo světa již v roce 1947. 

V současné době tato praktika znovu ožívá a nyní existují již plně digitální 

přístroje i s dotykovými displeji. 

 GitUp – Další z výrobců sportovních kamer s nižší cenovou hladinou. Právě 

model GIT2 si vydobyl ve světě velkou oblibu pro svůj bezkonkurenční 

gyroskopický stabilizátor, na který můžeme narazit u kamer s několikanásobně 

vyšší cenou. 

 Sony – Akční kamery od této světoznámé firmy na poli veškeré elektroniky, 

nesou označení Sony Action Cam.  

3.4 SWOT analýza 

3.4.1 Silné stránky 

 Silná pozice na trhu 

 Výběr sortimentu různých cenových kategorií 

 Zákaznická podpora 

 Vybudovaná stálá klientela a dobrá pověst 

 Kamenný obchod 

 Výhradní zastoupení pro určité dodavatele na českém trhu 

 Kvalifikovaný personál 

 Neustálé rozšiřování sortimentu 

3.4.2 Slabé stránky 

 Slabé pokrytí republiky, prodejna pouze v Praze 

 Časté reklamace u levnějších produktů 

 Vyšší ceny některých produktů oproti konkurenci 
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3.4.3 Příležitosti 

 Zpřehlednění e-shopu a optimalizace SEO 

 Příznivé legislativní změny 

 Odlišení se od konkurence 

 Rozšíření velkoobchodního prodeje 

 Budování nových výhradních zastoupení pro ČR 

3.4.4 Hrozby 

 Neustále rostoucí konkurence 

 Nepříznivé legislativní změny 

 Ekonomická krize 

 Neefektivní propagace 

 Zpomalení trhu 

3.5 Nové možnosti 

3.5.1 Nová prodejna 

Stávající kamenná prodejna v Praze je dobrým základem pro rozšiřování společnosti, 

nicméně je třeba vzít v úvahu i možné další prodejny v ostatních městech. V současné 

době se jako adekvátními městy pro novou prodejnu jeví Brno, Plzeň, případně Ostrava. 

Bude třeba zvážit veškeré možnosti, porovnat ceny pronájmů a dostupnosti do centra 

města. 

Na základě zhlédnutí různých nabídek několika realitních kanceláří bylo zjištěno, že 

výše pronájmu vhodného prostoru v centru města Brna se pohybuje okolo hranice 

20 000,- včetně energií.  

Příkladem může být nabídka z realitního portálu Realhit.cz, kde je nabízen obchodní 

prostor k pronájmu v centru Brna po rekonstrukci o celkové výměře 49 m2. Hlavní prostor 

má výměru 27 m2 a dále se v nemovitosti nachází kancelář, menší prostor pro potřeby 
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skladových zásob a také sociální zařízení pro personál. Do prodejny je vstup přímo 

z ulice. Mimo hlavních vchodových dveří se zde nachází i vysoké okno, které by se dalo 

využít jako malá výloha. Uvedená cena pronájmu je 16 000,- + inkaso 3 500,- [12]. 

 

Obrázek 18: Obchodní prostor k pronájmu (Zdroj: 12) 

3.5.2 Skladovací prostory 

Pro potřeby většího velkoobchodního prodeje je třeba do úvahy vzít využití 

samostatných skladovacích prostor. Rovněž jako při hledání možných nabídek pro novou 

prodejnu bylo i v tomto případě shlédnuto více možnosti od různých realitních kanceláří. 

Na základě tohoto průzkumu byla zjištěna průměrná výše měsíčního pronájmu 35 000,-.  

Příkladem může být nabídka realitního portálu skladuj.cz, kde jsou v nabídce vhodné 

skladovací prostory na okraji Prahy o celkové výměře 184 m2. Tyto prostory se nacházejí 

v hlídaném areálu, který je přístupný 24 hodin denně, je dobře dostupný jak pražskou 

MHD, tak i po silnici. Hlavní skladovací prostor je vybaven elektrickými vraty a je tak 

přístupný automobilem. Součástí skladovacích prostor je i kancelář. Orientační cena 

nabízená realitní kanceláří je 34 960,- [13]. 
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Obrázek 19: Skladovací prostory k pronájmu (Zdroj:13) 

3.5.3 Noví zaměstnanci 

Pro rozšíření společnosti bude třeba rozšířit i pracovní sílu. Pro účely nové prodejny 

by bylo vhodné přijmout 1 člověka na plný úvazek a jednoho brigádníka na výpomoc. 

Podobná situace by měla nastat i v případě skladovacích prostor. Co se týče nákladů na 

pracovní sílu, tak zaměstnanec na HPP by měl být ohodnocen částkou alespoň 15 000,- 

čistého a brigádník alespoň 100,- / h  čistého. 

Celkové náklady zaměstnavatele na nové pracovníky by neměli přesáhnout částku 

80 000,-. 

Pro nalezení nových pracovníků budou využity pracovní portály práce.cz a jobs.cz. 

3.5.4 Nové produkty 

Akční kamery mají i další populární zástupce a nejedná se jen o ruční vodotěsné 

kamery. Stále větší popularitu v poslední době získávají i tzv. drony, které jsou stále více 

propracované, bezpečnější a pořizují velmi kvalitní záběry v rozlišení až 4K. To vše díky 

speciálnímu stabilizovanému Gimballu, který dokáže elektronicky vyrovnávat jakékoliv 

manévrování a náklony tohoto přístroje. Výsledkem jsou pak velmi stabilní záběry i 

v poryvech větru. Díky speciálním funkcím, jako je automatický návrat na výchozí 
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pozici, držení polohy ve vzduchu nezávisle na povětrnostních podmínkách, automatické 

sledování vybraného objektu, optické senzory proti kolizi s jiným předmětem atd., jsou 

drony stále snadnější pro řízení i nezasvěceným uživatelům. Nejvhodnějším dodavatelem 

se nyní jeví společnost DJI, která se stala světovou jedničkou se svými modely Phantom 

a v neposlední řadě také s kompaktním skládacím modelem Mavic. Dokonce i GoPro má 

dnes již svého zástupce mezi drony, její model Karma je kompatibilní právě s akčními 

kamerami GoPro Hero. 

 

Obrázek 20: Dron DJI Mavic Pro (Zdroj: 11) 

3.6 Shrnutí analytické části 

Kamerov.cz nepůsobí na českém trhu zvlášť dlouhou dobu, nicméně za tu krátkou 

chvíli si vydobyl silné postavení mezi svojí konkurencí, a to především díky výhradnímu 

zastoupení značky SJCAM pro Českou republiku. Tato značka si v poslední době 

vybudovala poměrně silnou klientelu a stala velmi oblíbenou alternativou pro dražší 

produkty značky GoPro. Další výhradní zastoupení zde existuje pro značku NiceBoy, 

která vznikla relativně nedávno a cílí na ty nejlevnější cenové kategorie.  

Mezi největší příležitost společnosti Kamerov.cz patří zcela jistě rozšíření 

velkoobchodního prodeje a nových vztahů B2B. Vzhledem k výhradnímu zastoupení 

značek SJCAM a NiceBoy pro Českou republiku, již některé vztahy mezi 

podnikatelskými subjekty existují, nicméně je třeba tyto vztahy rozšiřovat začít se 
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věnovat velkoobchodnímu prodeji minimálně na stejné úrovni jako tomu 

maloobchodnímu.  

Zcela jistě by bylo vhodné využít některých současných dodavatelů a rozšířit 

prodejní sortiment o další typ produktů. V současné době se jako nejvhodnější dodavatelé 

jeví společnosti GoPro a převážně DJI, která je světovou jedničkou na poli bezpilotní 

kamerových systémů, tzv. dronů, jejichž popularita neustále roste a tohoto trendu by bylo 

dobré využít. 

V neposlední řadě by bylo vhodné využít také fyzické rozšíření společnosti o další 

nemovité prostory. Zejména pak o novou kamennou prodejnu a samostatné skladovací 

prostory. 
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4 Návrh řešení a přínos návrhů řešení 

4.1 Studie příležitostí a předprojektová úvaha 

Vzhledem k dnešní přívětivé situaci na trhu se sportovními kamerami a podobnými 

souvisejícími produkty je vhodná doba na vytvoření projektu pro rozšíření služeb 

obchodu Kamerov.cz.  

Mezi základní úvahy k realizaci projektu patří: 

 Zvládnutí celého projektu do předvánočního času 

 Otevření nové prodejny 

 Rozšíření velkoobchodního prodeje 

 Nové produkty a služby 

4.2 Charakteristika projektu 

Projekt se bude zabývat různými možnostmi rozšíření služeb vybrané společnosti. 

Cílem bude efektivní řízení projektu po celou dobu jeho trvání, tak aby se nenabralo žádné 

zpoždění a výsledky se dostavili včas. Celý projekt bude navržen tak, aby veškeré 

rozšiřující služby byly uvedeny ve funkčnost ještě před Vánoci v roce 2017. Zpravidla 

v této době bývá o produkty tohoto typu největší zájem.  

4.3 Identifikační listina 

Název projektu Rozšíření služeb 

Cíl projektu Zvýšení ročního obratu 

Účel projektu 
Rozšíření velkoobchodního prodeje, nové kamenné prodejny a 

výdejní místa, nový typ sortimentu 

Termín 

zahájení 
3.7.2017 
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Termín 

ukončení 
27.10.2017 

 

Projektový tým 

Projektový manažer 

Koordinátor 

 

Milníky 

projektu 

Zahájení projektu 3.7.2017 

Realizace nové prodejny konec srpna 2017 

Realizace skladových prostor  konec září 2017 

Uzavření projektu 27.10.2017 

Tabulka 9: Identifikační listina projektu (Zdroj: vlastní zpracování) 

4.4 Projektový tým 

Vzhledem k rozsahu celkového projektu není třeba vytvářet příliš rozsáhlý 

projektový tým. Do rolí projektového manažera a koordinátora projektu budou 

angažovaní sami jednatelé společnosti RTB media s.r.o., který si budou veškeré dění řídit 

sami. Z toho důvodu není třeba řešit matici odpovědnosti. 

4.5 Logický rámec 

V logickém rámci je uveden záměr celého projektu včetně konkrétního cíle, jak 

záměru dosáhnout. Jsou definovány základní a konkrétní výstupy projektu a jednotlivé 

aktivity, které je potřeba uskutečnit, aby výstupy byly skutečně realizovány. U každého 

výstupu jsou zmíněny i objektivně ověřitelné ukazatele a také způsob jejich ověření.  
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 Popis 

Objektivně 

ověřitelné 

ukazatele / Zdroje 

Způsob 

ověření / 

Časový rámec 

Předpoklady 

Z
á
m

ěr
 

Rozšíření služeb 

společnosti 

Zvýšení počtu 

zaměstnanců 

 

Výkazy práce 

- 

Vyšší počet 

objednávek 

Počet 

registrovaných 

objednávek 

Nová prodejní 

místa 

Počet 

kamenných 

prodejen 

C
íl

 

Zvýšení ročního 

obratu 

Roční obrat vzroste 

minimálně o 100 %  

Porovnání 

obratu mezi 

lety 2016 a 

2017 

Růst zájmu o trh 

se sportovními 

kamerami 

V
ý
st

u
p

y
 

Rozšíření 

velkoobchodu 

Nové vztahy mezi 

podnikatelskými 

subjekty 

Ověření 

nových vztahů 

B2B 

Spolupráce s 

odběrateli 

Nová kamenná 

prodejna 

Zavedení nové 

prodejny ve 

vybraném městě 

Ověření počtu 

kamenných 

prodejen mimo 

Prahu 

2.  Existence 

vhodného místa 

Nový sortiment Rozšíření 

sortimentu 

nabízených 

produktů 

Více 

různorodých 

typů sortimentu 

Nalezení 

vhodného typu 

sortimentu 

Rozšíření služeb 

půjčovny 

techniky 

Více možností 

půjčování techniky 

Vyšší tržby 

z půjčování 

techniky 

Dostatek 

techniky na 

půjčování  
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A
k

ti
v
it

y
 

1.1. Oslovení 

potencionálních 

odběratelů 

1.2. Nalezení 

vhodných 

skladovacích 

prostor 

1.3. Vybavení 

regálovým 

systémem 

1.4. Rozšíření 

informačního 

systému 

1.5. Příjem 

nového 

zaměstnance 

1.1. - 

1.2. – Měsíční 

rozpočet na 

pronájem do 

25 000 Kč 

1.3. - 40 000 Kč 

1.4. - 25 000 Kč 

1.5. - 1 

zaměstnanec na 

HPP 

1.1. – 07.2017 

1.2. – 07.2017 

1.3. – 08.2017 

1.4. – 09.2017 

1.5. – 08.2017 

1.1. Aktivní 

přístup 

zaměstnanců 

1.2. 

Vyhodnocení 

více možností 

1.3. Výběr 

kvalitního 

dodavatele 

1.4. Úspěšná 

implementace 

1.5. Provedení 

výběrového 

řízení 

2.1. Nalezení 

vhodného 

prostoru 

2.2. Vybavení 

nového prostoru 

2.3. Příjem 

nových 

pracovníků 

2.4. Úprava 

Informačního 

systému 

2.5. 

Marketingová 

propagace cílená 

na novou lokalitu 

2.1. – Měsíční 

rozpočet na 

pronájem do 

20 000 Kč 

2.2. - 80 000 Kč 

2.3. - 1 

zaměstnanec na 

HPP, 1 brigádník 

2.4. -  

2.5. - 10 000 Kč 

2.1. – 07.2017 

2.2. – 08.2017 

2.3. – 08.2017 

2.4. – 10.2017 

2.5. – 08.2017 

2.1. 

Vyhodnocení 

více možností 

2.2. Výběr 

kvalitního 

dodavatele 

2.3. Provedení 

výběrového 

řízení 

2.4. Úspěšná 

implementace 

2.5. Efektivní 

zacílení na 

vhodnou 

skupinu 
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3.1. Průzkum trhu 

ohledně nových 

možností 

3.2. Nalezení 

vhodného 

dodavatele 

3.3. Přizpůsobení 

E-shopu 

3.4. Školení 

pracovníků 

3.5. Propagace 

nových produktů  

3.6. Naskladnění 

produktů 

3.1. - 

3.2. - Smlouva s 

dodavatelem 

3.3. - 5000 Kč 

3.4. -  

3.5. - 10 000 Kč 

3.6. - do 150 000 

Kč 

3.1. – 07.2017 

3.2. – 07.2017 

3.3. – 10.2017 

3.4. – 9.2017 

3.5. – 8.2017 

3.6. – 8.2017 

3.1. Aktivní 

přístup 

zaměstnanců 

3.2. Výběr 

kvalitního 

dodavatele 

3.3. Úspěšná 

aktualizace 

3.4. Aktivní 

přístup 

zaměstnanců 

3.5. Efektivní 

zacílení na 

vhodnou 

skupinu 

3.6. Nalezení 

vhodného 

produktu 

4.1. Možnost 

zapůjčení více 

produktů 

4.2. Tvorba 

online 

objednávkového 

formuláře 

4.1. Rozpočet do 

40 000 Kč 

4.2. 2000 Kč 

4.1. – 9.2017 

4.2. – 10.2017 

4.1. Dostatek 

techniky na 

půjčování 

4.2. Úspěšná 

implementace 

Tabulka 10: Logický rámec (Zdroj: Vlastní zpracování) 

4.6 Identifikace činností 

V návaznosti na určené aktivity v logickém rámci byly identifikovány jednotlivé a 

konkrétní činnosti, které bude třeba v rámci projektu realizovat. V následující tabulce je 

uveden seznam činnosti včetně stručného popisu dané činnosti. 
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ID 1 Název činnosti Popis činnosti 

A Začátek projektu Formální spuštění projektu 

B Průzkum možných 

odběratelů 

Vzhledem k výhradnímu zastoupení značek SJCAM a 

NiceBoy pro Českou republiku, bude proveden 

průzkum možných odběratelů zmíněných značek. 

C Oslovení možných 

odběratelů 

Po úvodní analýza proběhne vlastní oslovení 

potencionálních odběratelů a jejich pozvání na školící 

akci s představením produktů. 

D Školení odběratelů na 

nové produkty 

Jednodenní prezentace o produktech SJCAM a 

NiceBoy společně se zaškolením nových odběratelů. 

E Nalezení vhodných 

skladovacích prostor 

Pro účely velkoobchodu bude potřeba držet větší 

skladové zásoby a efektivněji s nimi operovat, z toho 

důvodu se musí nalézt nové skladovací prostory. 

F Výběr dodavatele pro 

vybavení skladu 

Vybranou nemovitost je třeba vybavit adekvátním 

regálovým systémem a zázemím pro pracovníky 

skladu. 

G Realizace 

skladovacích prostor 

Samotná realizace, kdy bude fyzicky nainstalováno 

veškeré potřebné vybavení. 

H Analýza vhodných 

lokalit pro novou 

prodejnu 

Pro otevření nové prodejny je třeba analyzovat možné 

lokality v rámci největších českých měst, mimo Prahu, 

neboť tam už se prodejna nachází.  

I Výběr místa pro 

novou prodejnu 

Po nalezení vhodného města bude potřeba vybrat 

ideální prostory pro samotnou realizaci prodejny. 

J Výběr dodavatele pro 

vybavení prodejny  

Vybranou nemovitost je třeba vybavit malým 

lokálním skladem, designovými policemi pro 

vystavené zboží, prodejním pultem a zázemím pro 

pracovníky. 

K Realizace nové 

prodejny 

Samotná realizace, kdy bude fyzicky nainstalováno 

veškeré potřebné vybavení. 
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L Propagace nové 

prodejny 

Cílená propagace nové prodejny a nabízených 

produktů přímo na místo vzniku nové prodejny. 

M Slavnostní otevření 

nové prodejny 

14 dnů po zahájení propagace proběhne slavnostní 

otevření, kde budou veřejnosti představeny produkty a 

rovněž zde bude tombola se zajímavými cenami. 

N Výběrové řízení pro 

nové pracovníky  

Pro účely realizace celého projektu je třeba najmout 

nové pracovníky a brigádníky, zejména pro novou 

prodejnu a sklad. 

O Zaškolení nových 

pracovníků  

Nové pracovníky je také třeba zaškolit přímo na jejich 

pozici, aby zákazníkům podávali relevantní informace 

o produktech a uměli zacházet s informačním 

systémem. 

P Analýza možností 

nových produktů 

V současné době existují další populární produkty, 

které by se hodili pro účely obchodu, je třeba 

analyzovat, které z nich by společnost mohla prodávat. 

Q Výběr vhodného 

dodavatele/ů 

Po analýze možností je třeba vybrat vhodného 

dodavatele, případně dodavatelů, pokud se ukáže, že 

by bylo vhodné prodej rozšířit o větší počet produktů. 

R Naskladnění nových 

produktů 

Nové produkty je třeba naskladnit a připravit 

k prodeji. 

S Propagace nových 

produktů  

Další marketingová kampaň bude spočívat výhradně 

v propagaci nového sortimentu. 

T Implementace 

nových modulů do IS 

Vzhledem k určitým změnám je třeba vhodně rozšířit 

stávající informační systém, tak aby vyhovoval 

veškerým novým potřebám. 

U Výběr vhodných 

produktů pro 

půjčování 

Pro rozšíření půjčovny vybavení budou vybrány další 

produkty, které si budou moci zákazníci zapůjčit. 

V Přizpůsobení a 

aktualizace E-shopu 

Vzhledem k určitým změnám je třeba vhodně rozšířit 

a aktualizovat stávající E-shop. 
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W Ukončení projektu Formální konec projektu bude spočívat v jednodenní 

společenské akci veškerých pracovníků společnosti. 

Tabulka 11: Identifikace činností (Zdroj: Vlastní zpracování) 

4.7 Časová analýza 

Po identifikaci jednotlivých činností je třeba určit jejich doby trvání a tím i možné 

termíny jejich zahájení a ukončení. K tomuto účelu bylo využito programu MS Project, 

na základě kterého byla vygenerována následující tabulka včetně konkrétních dat zahájení 

a ukončí i případné časové rezervy. 

ID 1 ID 2 Kód 

WBS 

Název úkolu Doba 

trvání 

(dny) 

Zahájení Dokončení Předchůdci Rezerva 

(dny) 

A 1 1 Začátek 

projektu 

1 03.07. 17 03.07. 17 - 0 

 

2 2 Velkoobchod 26 04.07. 17 08.08. 17 - 57 

B 3 2.1 Průzkum 

možných 

odběratelů 

10 04.07. 17 17.07. 17 1 57 

C 4 2.2 Oslovení 

možných 

odběratelů 

15 18.07. 17 07.08. 17 3 57 

D 5 2.3 Školení 

odběratelů na 

nové 

produkty 

1 08.08. 17 08.08. 17 4 57 

 

6 3 Sklad 60 04.07. 17 25.09. 17 - 4 

E 7 3.1 Nalezení 

vhodných 

15 04.07. 17 24.07. 17 1 4 
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skladovacích 

prostor 

F 8 3.2 Výběr 

dodavatele 

pro vybavení 

skladu 

10 25.07. 17 07.08. 17 7 4 

G 9 3.3 Realizace 

skladovacích 

prostor 

35 08.08. 17 25.09. 17 8 4 

 

10 4 Nová 

prodejna 

83 04.07. 17 26.10. 17 - 0 

H 11 4.1 Analýza 

vhodných 

lokalit pro 

novou 

prodejnu 

10 04.07. 17 17.07. 17 1 0 

I 12 4.2 Výběr místa 

pro novou 

prodejnu 

10 18.07. 17 31.07. 17 11 0 

J 13 4.3 Výběr 

dodavatele 

pro vybavení 

prodejny 

3 01.08. 17 03.08. 17 12 0 

K 14 4.4 Realizace 

nové prodejny 

20 04.08. 17 31.08. 17 13 0 

L 15 4.5 Propagace 

nové prodejny 

40 01.09. 17 26.10. 17 14 0 

M 16 4.6 Slavnostní 

otevření nové 

prodejny 

1 21.09. 17 21.09. 17 15SS+14 25 
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17 5 Noví 

zaměstnanci 

55 01.08. 17 16.10. 17 - 8 

N 18 5.1 Výběrové 

řízení pro 

nové 

pracovníky 

30 01.08. 17 11.09. 17 12;7 32 

O 19 5.2 Zaškolení 

nových 

pracovníků 

1 16.10. 17 16.10. 17 25;18 8 

 

20 6 Nové 

produkty 

50 04.07. 17 11.09. 17 - 33 

P 21 6.1 Analýza 

možností 

nových 

produktů 

5 04.07. 17 10.07. 17 1 33 

Q 22 6.2 Výběr 

vhodného 

dodavatele(ů) 

5 11.07. 17 17.07. 17 21 33 

R 23 6.3 Naskladnění 

nových 

produktů 

20 18.07. 17 14.08. 17 22 33 

S 24 6.4 Propagace 

nových 

produktů 

40 18.07. 17 11.09. 17 22 33 

T 25 7 Implementace 

nových 

modulů do IS 

14 26.09. 17 13.10. 17 9;26;14 4 

U 26 8 Výběr 

vhodných 

1 15.08. 17 15.08. 17 23 33 
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produktů pro 

půjčování 

V 27 9 Přizpůsobení 

a aktualizace 

E-shopu 

5 16.10. 17 20.10. 17 25 4 

W 28 10 Ukončení 

projektu 

1 27.10. 17 27.10. 17 19;15;24;5;1

6;27 

0 

Tabulka 12: Časová analýza (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4.7.1 Síťový graf 

V následujícím síťovém grafu jsou uvedeny veškeré činnosti spojené s projektem. Bylo využito metody kritické cesty neboli CPM. 

Standartní činnosti jsou v grafu vyznačeny šedou barvou a činnosti, které se nacházejí na kritické cestě, jsou vyznačeny barvou červenou. 

 

Graf 1: Síťový graf (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4.7.2 Ganttův diagram 

Následující diagram byl vygenerován prostřednictvím programu MS Project. 

 

Graf 2: Ganttův diagram (Zdroj: Vlastní zpracování) 



58 

 

4.7.3 Kritická cesta 

Doba jednotlivých činností se pohybuje v rozmezí od 1 do 40 dnů. Nejdelší doba je 

nutná k marketingovým kampaním, které naopak nepotřebují žádné zásahy po jejich 

spuštění. Nicméně k úspěšnému zakončení projektu musí i tyto marketingové kampaně 

proběhnout celé. Ze síťového grafu vyplívá, že kritická cesta projektu prochází činnostmi 

A – H – I – J – K – L – W. Tato kritická cesta trvá 85 dnů, což je zároveň celková doba 

pro zhotovení projektu. Zpoždění jedné činnosti na kritické cestě by znamenal zpoždění 

celého projektu. 

4.8 Analýza rizik 

Analýza rizik je nezbytnou součástí každého projektu, nejdříve je nutné určit 

případná rizika a identifikovat je, poté bude provedena jejich kvantifikace a na závěr 

budou navrženy určitá opatření pro snížení rizikových scénářů, případně pro jejich úplnou 

eliminaci. 

Č. Hrozba Scénář 

1 
Zvýšení celkových 

nákladů na projekt 

Neočekávaný nárůst finančních nákladů v určitých 

částech projektu. 

2 
Špatně provedené 

analýzy 

Je třeba důsledně analyzovat potřebná fakta, v případě 

špatných nebo nedostatečných analýz by mohlo dojít ke 

zvýšení budoucích nákladů na chod společnosti. 

3 
Přijetí nevhodných 

zaměstnanců 

Nevhodní zaměstnanci by mohli ohrozit pověst celé 

společnosti. Špatně provedené objednávky, špatné 

doručovací adresy, nepravdivé informace o produktech. 

4 
Nevyhovující nové 

skladovací prostory 

Je třeba aby zvolené skladovací prostory nebyly příliš 

malé, ale ani příliš velké, což by se negativně promítlo 

na ceně pronájmu a vybavení. Na druhou stranu je 

potřeba mít určitou rezervu pro případné další rozvíjení 

společnosti. 
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5 
Špatně zvolená 

lokalita nové prodejny 

Lidé se nemusí o nové prodejně dozvědět, nebo bude 

vybudována mimo snadný dosah zákazníků. 

6 
Skryté náklady na 

nové prostory 

Nové prostory budou vyžadovat značné rekonstrukce, 

které nemusí být patrné na první pohled. 

7 

Nekvalitní provedení 

realizace nových 

prostor 

Vybavení ať skladovacích prostor, či nové prodejny 

bude nekvalitní, nevzhledné, a nebude působit 

atraktivním dojmem. 

8 

Nevhodně 

optimalizovaný 

informační systém 

Neefektivní zadávání dat do informačního systému. 

Bude příliš složitý. 

9 

Nevhodně 

optimalizovaný E-

shop 

Nedostatečná optimalizace webových stránek znamená 

propad z čelních míst v internetových vyhledávačích, 

snížení tržeb. Nepřehlednost by mohla odradit nové 

potencionální zákazníky. 

10 

Nedodržení smluvních 

podmínek ze strany 

odběratelů 

Neplánovaně vysoké náklady na skladování zbytečně 

velkých zásob pro potřeby velkoobchodu. 

11 

Nedodržení smluvních 

podmínek ze strany 

dodavatelů 

Pozdní termíny dodání, špatně realizované objednávky, 

nekvalitní zboží. 

12 

Neefektivní 

marketingové 

kampaně a špatné 

zacílení 

Náklady na marketingové kampaně převýší jejich 

skutečný přínos. Kampaň bude nezajímavá, neatraktivní 

a zacílená mezi špatnou skupinu lidí, kteří o produkty 

nebudou mít zájem. 

13 
Nedostatečné 

proškolení pracovníků 

Chybná práce s informačním systémem, chyby ve 

vyřizování objednávek, nepravdivé a nekvalitní 

informace podávané zákazníkům. 

14 
Špatně zvolené nové 

produkty 

Nové produkty budou příliš drahé, nebo nekvalitní a 

nebude o ně mezi zákazníky zájem. Trh může být 

přesycený pro zvolený typ produktů. 
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15 Živelná pohroma 
Poškození nebo zničení nemovitých prostor a 

uskladněného sortimentu živelnou pohromou. 

16 
Krádež, či jiné 

poškození majetku 

Nezákonné odcizení produktů ze skladovacích, nebo 

prodejních prostor. 

17 Ztráty dat ze systému Nekvalitní HW a SW ze strany dodavatele. 

18 

Malý zájem o 

produkty ze strany 

zákazníků 

Přesycení trhu, nedostatečná propagace, nekvalitní 

produkty, příliš mnoho reklamací. 

19 

Příliš velký zájem o 

produkty ze strany 

zákazníků 

Zaměstnanci nebudou stíhat vyřizovat objednávky včas. 

Zákazníci budou nespokojení. 

20 

Nedodržení 

harmonogramu 

projektu 

Celková doba prodloužení projektu vzhledem 

k neočekávaným situacím, projekt se nestihne 

realizovat před Vánoci. 

Tabulka 13: Identifikace rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

4.8.1 Kvantifikace identifikovaných rizik 

V následujících tabulkách (14, 15) je uvedena kvantifikace pravděpodobnosti 

výskytu rizika a také dopadu na projekt. Jednotlivá slovní a procentuální vyjádření byla 

převedena na konkrétní číselnou hodnotu od 1 do 5. Tabulka (16) obsahuje intervaly 

výsledných hodnot spolu s jejich slovním významem. 
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Hodnota 

(P) 

Slovní popis pravděpodobnosti Procentuální 

vyjádření 

1 Velmi nízká pravděpodobnost pod 20 % 

2 Nízká pravděpodobnost 21 – 40 % 

3 Střední pravděpodobnost 41 – 60% 

4 Vysoká pravděpodobnost 61 – 80% 

5 Velmi vysoká pravděpodobnost nad 80%  

Tabulka 14: Ohodnocení pravděpodobnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hodnota (D) Slovní popis dopadu 

1 Velmi malý dopad 

2 Nízký dopad 

3 Střední dopad 

4 Vysoký dopad 

5 Velmi vysoký dopad 

Tabulka 15: Ohodnocení dopadu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hodnota (R) Slovní popis rizika 

1 - 9 Nízké riziko 

10 - 17 Střední riziko 

18 - 25 Vysoké riziko 

Tabulka 16: Ohodnocení rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

V následující tabulce (17) jsou ohodnoceny veškerá identifikovaná rizika se slovním 

popisem dopadu na projekt a kvantitativních vyjádření pravděpodobnosti výskytu (P), 

dopadu na projekt (D) a celkové riziko (R). Riziko (R) = (P) * (D).  
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Č. Dopad na projekt P D R 

1  Zvýšení nákladů na projekt 3 3 9 

2  Zvýšení budoucích nákladů na chod společnosti 3 2 6 

3  Poškození dobrého jména společnosti 4,5 4 18 

4  Zvýšení nákladů na projekt 2 4,5 9 

5  Zvýšení nákladů na projekt 2 4 8 

6  Zvýšení nákladů na projekt 2,5 3,5 8,75 

7  Zvýšení nákladů na projekt 1,5 2 3 

8  Zvýšení nákladů na projekt 2 4,5 9 

9  Odrazení potencionálních zákazníků 3 2,5 7,5 

10  Zvýšení nákladů na projekt, zpoždění projektu 1,5 3 4,5 

11  Zvýšení nákladů na projekt, zpoždění projektu 1,5 3 4,5 

12  Zvýšení nákladů na projekt 2 3 6 

13  Poškození dobrého jména společnosti 2,5 4,5 11,25 

14  Zvýšení nákladů na projekt 3 4 12 

15  Zvýšení nákladů na projekt, zpoždění projektu, 

zastavení projektu 

1,5 5 7,5 
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16  Zvýšení nákladů na projekt, zpoždění projektu, 

zastavení projektu 

2 5 10 

17  Zvýšení nákladů na projekt, zpoždění projektu 1,5 5 7,5 

18  Zvýšení nákladů na projekt, zpoždění projektu 2,5 4 10 

19  Zpoždění projektu 1,5 2 3,5 

20  Zpoždění projektu 2 4 8 

Tabulka 17: Identifikace rizik a jejich hodnocení (Zdroj: Vlastní zpracování) 

4.8.2 Vyhodnocení závažnosti rizik 

Většina identifikovaných rizik spadá do kategorie nízkých rizik, nicméně by se 

rozhodně neměli brát na lehkou váhu. Společnost by se ale měla o to více zaměřit na 

rizika střední a vysoké kategorie, která by mohla mít fatální dopad na celý projekt a 

budoucí chod společnosti. 

Nízká rizika:  

 1) Zvýšení celkových nákladů na projekt 

 2) Špatně provedené analýzy 

 4) Nevyhovující nové skladovací prostory 

 5) Špatně zvolená lokalita nové prodejny 

 6) Skryté náklady na nové prostory 

 7) Nekvalitní provedení realizace nových prostor 

 8) Nevhodně optimalizovaný informační systém 

 9) Nevhodně optimalizovaný E-shop  

 10) Nedodržení smluvních podmínek ze strany odběratelů 

 11) Nedodržení smluvních podmínek ze strany dodavatelů 

 12) Neefektivní marketingové kampaně a špatné zacílení 

 15) Živelná pohroma 
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 17) Ztráty dat ze systému 

 19) Příliš velký zájem o produkty ze strany zákazníků 

 20) Nedodržení harmonogramu projektu 

 

Střední rizika: 

 13) Nedostatečné proškolení pracovníků 

 14) Špatně zvolené nové produkty 

 16) Krádež, či jiné poškození majetku 

 18) Malý zájem o produkty ze strany zákazníků 

Vysoká rizika:  

 3) Přijetí nevhodných zaměstnanců 

4.8.3 Návrhy opatření pro snížení rizika 

Identifikovaná rizika je potřeba snížit, či případně eliminovat. Je nutné určit vhodná 

opatření a stanovit nové hodnoty pravděpodobnosti (P2), dopadu (D2) a celkového rizika 

(R2). 

Č. Návrh na opatření 

Náklady 

Termín 

Odpovědnost 

Nové hodnoty 

rizik 

P2 D2 R2 

1  
Finanční rezerva, 

opakovaná kontrola 

rozpočtu 

Desetitisíce Kč 

Před zahájením, během trvání 

projektu 

Manažer projektu 

3 2 6 

2  Důkladnější zpracování 

podkladů 

0 Kč 

Před zahájením projektu 
2 2 4 
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Manažer projektu 

3  
Detailnější průzkum 

pracovního trhu, vytvoření 

optimální poptávky 

0 Kč 

Před zahájením projektu 

Manažer projektu  

3 4 12 

4  
Důkladnější zpracování 

požadavků pro nové 

prostory 

0 Kč 

Před zahájením projektu 

Koordinátor 

1,5 4,5 6,75 

5  Důkladnější porovnání 

s jinými lokalitami 

0 Kč 

Během trvání projektu 

Koordinátor 

1,5 4 6 

6  Kontrola prostorů 

s expertem 

Tisíce Kč 

Během trvání projektu 

Koordinátor 

2 3,5 7 

7  
Smluvní ošetření 

veškerých požadavků a 

reklamačního řádu 

0 Kč 

Během trvání projektu 

Manažer projektu 

1,5 1,5 2,25 

8  Důkladnější analýza 

požadavků na funkčnost 

0 Kč 

Během trvání projektu 

Manažer projektu 

1,5 3 4,5 

9  Spolupráce s externím 

SEO specialistou 

Tisíce Kč 

Během trvání projektu 

Manažer projektu 

2 2,5 5 

10  
Smluvní ošetření 

veškerých podmínek a 

reklamačního řádu 

0 Kč 

Během trvání projektu 

Manažer projektu 

1,5 2 2,5 
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11  
Smluvní ošetření 

veškerých podmínek a 

reklamačního řádu 

0 Kč 

Během trvání projektu 

Manažer projektu 

1,5 2 2,5 

12  
Provedení marketingového 

průzkumu před samotnou 

kampaní 

Tisíce Kč 

Během trvání projektu 

Manažer projektu 

1,5 2,5 3,75 

13  Zapojení více zaměstnanců 

do školení 

0 Kč 

Během trvání projektu 

Manažer projektu 

2 4 8 

14  Objednávka přiměřeného 

množství produktů 

0 Kč 

Během trvání projektu 

Manažer projektu 

2,5 3,5 8,75 

15  Pojištění nemovitosti, 

majetku 

Tisíce Kč ročně 

Během trvání projektu 

Koordinátor 

1,5 2 2,5 

16  Pojištění, instalace 

bezpečnostních systémů 

20 000 Kč jednorázově 

Během trvání projektu 

Koordinátor 

2 2 4 

17  Pravidelné zálohování dat 

0 Kč  

Neustále 

Koordinátor 

1,5 2 2,5 

18  Snížení ceny, vytvoření 

„akčních“ balíčků 

0 Kč 

Během trvání projektu 

Manažer projektu 

2 3 6 

19  Dodatečné najmutí 

brigádníků 

100 Kč/h na jednoho 

pracovníka 
1,5 1,5 2,25 
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Během trvání projektu 

Koordinátor 

20  Časová rezerva 

0 Kč 

Před zahájením, během trvání 

projektu 

Manažer projektu 

2 2 4 

Tabulka 18: Opatření proti možným rizikům (Zdroj: Vlastní zpracování) 

4.8.4 Zhodnocení snížení rizik 

Vzhledem ke stanovení různých opatření se podařilo snížit celkovou hodnotu rizika 

ve všech případech. Nicméně riziko zaměstnání nevhodných pracovníků zůstává stále na 

vyšší úrovni. K následujícímu řešení tohoto problému bude přistupováno individuálně až 

v případě, pokud nastane, a to zejména negativní finanční motivací. V následujícím grafu 

jsou znázorněny hodnoty původního rizika (R) a nově sníženého rizika (R2) 
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Graf 3: Porovnání původního a sníženého rizika (Zdroj: Vlastní zpracování) 

4.9 Plánované náklady 

V rámci plánovaných nákladů se budou brát v úvahu pouze náklady, které 

bezprostředně souvisí s realizací projektu. Současné pravidelné měsíční náklady na mzdy 

zaměstnanců a pronájem prostor nebudou brány v potaz. Po skončení projektu však dojde 

k jejich navýšení 

Náklad 
Nové měsíční 

náklady 
Jednorázové náklady 

Skladovací prostory 35 000 50 000 
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Zaměstnanci 55 000 - 

Brigádníci 25 000 - 

E-shop a web - 10 000 

Půjčovna techniky - 50 000 

Nové produkty - 150 000 

Rizika 5000 25 000 

Rezervy - 50 000 

Celkem 140 000 435 000 

Tabulka 19: Tabulka nákladů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Celkové náklady na projekt se vyšplhaly na částku 435 000,-, v této kalkulaci jsou 

započteny i finanční rezervy na neočekávané náklady ve výši 50 000,-. Měsíční náklady 

společnosti se zvýší hlavně o pronájmy nových prostor a nových zaměstnanců. Nicméně 

tyto náklady budou rovněž generovat nejvíce zisku. Díky vhodnému načasování konce 

projektu dva měsíce před Vánoci lze očekávat, že veškeré náklady na projekt budou mít 

rychlou návratnost. 

4.10 Přínosy návrhů řešení 

Společnost RTB Media s.r.o. plánuje rozšíření služeb a prodejů obchodu 

Kamerov.cz. Díky metodikám projektového řízení byl vytvořen přehledný plán na celý 

chystaný projekt, včetně možných rizik a nákladů. Díky tomuto řešení lze efektivně 

sledovat jednotlivé činnosti, zdali jejich realizace probíhá v předem určeném termínu a 

zda se daří naplnit také jejich finanční předpoklady. Součástí řešení je identifikační 

listina, logický rámec, časový plán včetně síťového grafu a Ganttova diagramu a 

v neposlední řadě také analýza možných rizik, návrhy na jejich snížení a tabulka nákladů.  
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5 Závěr 

Úkolem této diplomové práce bylo navržení konkrétního projektu pro rozšíření 

služeb a prodejů vybraného podniku, přičemž bylo využito klasických metod 

projektového řízení. Práce byla rozdělena na tři základní části.  

V první části byla zmíněna teoretická východiska pro budoucí využití projektového 

řízení. Byly vysvětleny principy všech fází, především fáze projektové, ve které byly 

podrobněji popsány metody později použité k vlastnímu návrhu řešení. Druhá část práce 

byla zaměřena na vybraný podnik, konkrétně obchod Kamerov.cz, který působí na trhu 

se sportovními kamerami. Byla představena společnost RTB media s.r.o., pod kterou 

právě Kamerov.cz působí. V této části byl dále představen prodávaný sortiment produktů 

a vytvořena Porterova analýza a SWOT analýza. V závěru této části byly zmíněny nové 

možnosti, kterých by bylo možno využít právě při návrhu vlastního projektového řešení. 

Poslední část se zabývala právě vlastním návrhem řešení a jejím přínosem. V úvodu byl 

charakterizován projekt, který by měl za úkol splnit stanovený cíl podniku, kterým bylo 

zvýšení obratu. Byla stanovena identifikační listina a sestaven logický rámec, v kterém 

již byly konkrétní výstupy a aktivity. Dále byly identifikování všechny činnosti, které 

musejí být v rámci projektu realizovány. Na základě identifikace činností byla vytvořena 

časová analýza společně se síťovým grafem a metodou CPM a Ganttovým diagramem. 

V neposlední řadě byla identifikována a ohodnocena rizika a následně byly sepsány 

návrhy na opatření pro jejich snížení. V závěru byly zmíněny plánované náklady na 

projekt. 

Při práci na diplomové práci jsem si osvojil použití metod projektového řízení 

v praxi a využil tak vědomostí získaných při studiu na fakultě podnikatelské. Projektové 

řízení má zcela jistě velkou budoucnost a bude využíváno stále v častějších případech. A 

tak je pravděpodobné, že své vědomosti využité při tvorbě této diplomové práci využiji i 

v budoucnu. 
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