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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na oblast české e-commerce, kde se věnuje jednomu 

z největších tuzemských e-shopů společnosti Internet Mall, a.s. Cílem práce je návrh 

projektu, který změní dosavadní model internetového nakupování v obchodu Mall.cz. 

Návrh je zpracován s využitím metod projektového řízení dle standardu IPMA®.  

 

 

Abstract 

This master´s thesis focuses on the area of Czech electronic commerce, where it deals 

with one of the biggest Internet e-shops of Internet Mall, a.s. The aim of the thesis is 

a project proposal that will change the current model of internet shopping at Mall.cz. 

The design is processed using IPMA® project management methods. 
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ÚVOD 

Ze žádného nápadu se nestane inovace nebo objev, která změní svět, když zůstane pouze 

v hlavě nositele. Aby mohl být nápad přetvořen v inovaci, a ta dále nabídnuta ostatním, 

je nutné jej krok po kroku naplánovat, řídit a kontrolovat. Za každým produktem, který 

dnes používáme, stojí výzkum a vývoj, který si málokdy uvědomíme. Produkty, které 

byly bezhlavě realizovány, nesplnily naše očekávání a upadly v zapomnění, nebo slouží 

jako odstrašující příklad v literatuře o projektovém managementu.  

Tyto publikace lze brát s nadsázkou jako kuchařku, která říká: Nápad očistíme od všech 

pochybností a zkontrolujeme jeho realizovatelnost. Poté si připravíme kvalitní projektový 

tým, který nám poslouží jako základ. K němu postupně přidáváme: jasně rozdělené úkoly, 

k nim přiřazené zdroje a vše spojíme s dostatkem času. K základu přisypeme na dílky 

naporcovanou odpovědnost, za jednotlivé úkony. Celou dobu dáváme pozor, aby nebyla 

žádná činnost opomenuta a zda používáme suroviny, které si zákazník přál a které nám 

zaplatí. Během celého procesu se objevují rizika, která je nutno vykrojit a odstranit. 

Pokud se držíme výše popsaného postupu, výsledkem bude kvalitně splněn cíl projektu 

v požadovaném čase a požadovanými náklady.  

Projekt, který je předmětem této práce, má inovační charakter. Jeho výsledek, přináší 

řešení na současný problém, kdy mnoho e-shopů má potíže oslovit zákazníka a seznámit 

ho s produktem. Spojením existující technologie v podobě 3D skeneru, výkonných 

počítačů a zařízení pro virtuální/rozšířenou realitu je vytvořen virtuální showroom, který 

zákazníka nejen zaujme, ale i seznámí s různými produkty.  
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1 CÍL PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

1.1 Cíl práce 

Cílem diplomové práce je vypracovat vlastní návrh projektu při využití teoretických 

poznatků projektového managementu v obchodním závodě Internet Mall, a.s. Tento 

projekt by měl změnit model internetového nákupu a zajistit obchodnímu závodu Internet 

Mall, a.s. konkurenční výhodu oproti jeho největším rivalům. Předmětem projektu 

je vytvoření virtuálního showroomu, kde se zákazník kompletně seznámí s produktem, 

a to pomocí mobilního telefonu nebo zařízení pro virtuální a rozšířenou realitu.  

 

Hlavní cíl práce se skládá z těchto jednotlivých cílů: 

1. Souhrn teoretických poznatků o projektovém managementu, o podnikatelské 

strategii „Nejprvnější a nejmaximálnější“ a poznatky o virtuální a rozšířené 

realitě. 

2. Analýza současného stavu obchodního závodu Internet Mall, a.s. a objasnění 

klíčového problému. 

3. Návrh ke zlepšení v podobě vlastního projektu. 

1.2 Metody a postupy zpracování práce 

První dílčí cíl práce je dosažen pomocí literární rešerše převážně o projektovém 

managementu. V této kapitole jsou uvedeny základní pojmy a postupy projektového 

managementu tak, jak je definuje standard IPMA®.  

V druhé části práce je analyzováno vnější a vnitřní okolí společnosti pomocí Porterova 

modelu, analýzy SLEPT, interních dokumentů společnosti apod. Dále je popsán zákazník 

a zkoumán jeho proces výběru zboží. 

Praktická část práce se skládá z vypracované identifikační listiny, logického rámce, 

hierarchické struktury činností WBS a jejich zanesení do Ganttova diagramu. 

K činnostem je pomocí matice RACI přirazena odpovědnost jednotlivých osob. Rizika, 

která mohou projekt ohrozit, jsou zpracovány dle metody RIPRAN. Analýza zdrojů 

a rozpočet projektu je uveden před přínosy projektu, které uzavírají praktickou kapitolu.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Projektový management 

Mnoho autorů publikací, které se zabývají projektovým managementem, se domnívá, 

že projektové řízení je mladým oborem, který vznikl během období šedesátých let 

minulého století. Podniky a jiné instituce začaly poznávat výhody, které přinášela 

organizace práce a potřeba komunikace a spolupráce zaměstnanců. Avšak základní 

principy projektového managementu byly vytyčeny na konci devatenáctého století 

na základě velkých státních projektů. Mezi první, skutečně velký státní projekt 

je považována transkontinentální železnice v USA (v 60. letech 19. století), kdy 

odpovědné osoby stály před úkolem, jak zorganizovat manuální práci tisíců dělníků 

se zpracováním a montáží mimořádného množství surovin (Office, 2017). 

 

Dle pana docenta Koreckého je projektové řízení: 

„Aplikace znalostí, dovedností, nástrojů a technik na činnosti v projektu tak, aby 

projekt splnil požadavky na něj kladené. Zahrnuje plánování, organizování, monitorování 

a předávání zpráv o všech aspektech projektu a motivaci všech zúčastněných k dosáhnutí 

cílů projektu“ (Korecký, 2011, s. 37). 

 

Projektové řízení lze chápat a uskutečňovat několika způsoby – standardy. Ty mají za 

úkol pokrýt široký prostor, který projektový management definuje. Na rozdíl od normy, 

která například říká, že šroub M6×13 musí mít určité rozměry (což je poměrně snadné 

změřit), v řízení projektů je obrovské množství nejrůznějších proměnných, které se měří 

velmi obtížně (z velké většiny práce je to s lidmi a o lidech, lidský faktor je v projektovém 

řízení určující). Projektové řízení není přesné ani v matematicko-technickém smyslu. 

Pokud existuje standard, který musí pokrývat problematiku sociálních projektů, např. 

koncertního turné známé kapely nebo stavbu jaderné elektrárny, musí být takovýto 

standard dosti obecný (Doležal, 2012). 
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Cílem standardů je maximalizovat úspěšnost a efektivitu projektů pomocí systémového 

přístupu a integrovaného řízení projektu. Je to komplexní souhrn znalostí, postupů, 

doporučení, technik a metod, které vycházejí ze zkušeností a příkladů dobré praxe 

v oblasti projektového řízení (Ježková, 2013). 

 

Standardy jsou vyvíjené nezávislými organizacemi a institucemi, které sdružují osoby 

zabývající se projektovým řízením. Dvě největší, celosvětově působící organizace jsou 

Project Management Institute (PMI) sídlící v USA a International Project Management 

Association (IPMA®), se sídlem v Evropě. Standard PMI vzešel ze standardů americké 

armády a projektů pro národní úřad NASA a je pojat procesním přístupem k řízení 

projektů, kdežto IPMA® se zaměřuje na schopnosti a dovednosti manažerů, a dává tak 

prostor pro kreativitu a nápady (Šviráková, 2011).  

 

K výše dvěma uvedeným standardům nelze opomenout třetí, britský standard PRINCE2® 

(PRojects IN Controlled Environments). Jedná se o procesní pojetí, které bylo vytvořeno 

na základě zadání britského Ministerstva průmyslu a obchodu, kdy vláda a státní správa 

potřebovala mnoho IT projektu. Přestože standard vznikl především pro IT prostředí, 

v současné podobě je použitelný obecně (Doležal, 2012).  

 

Problematika této diplomové práce je zpracována na základě standardu IPMA®, kdy 

hlavním důvodem je téma práce, které má inovační charakter, a proto i přístup k němu by 

měl být tvůrčí a kreativní s mnoha nápady. 

 

2.2 Projekt – jeho význam a parametry 

Existuje nespočet pohledů, jak lze na pojem projekt nahlížet. Projekty lze kategorizovat 

pomocí různých kritérií, například podle velikosti (komplexní, speciální, jednoduchý), 

nebo také obsahu či účelu (projekty spojené s výstavbou, výzkumné a vývojové projekty, 

technologické nebo organizační projekty). Je ovšem důležité se zamyslet, co může nebo 

nemůže projekt být (Němec, 2002). 
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Podle profesora Harolda Kerznera je projekt jedinečný sled aktivit a úkolů, který má:  

 dán specifický cíl, který je realizací projektu naplněn, 

  jasně definováno datum začátku a konce uskutečnění, 

  stanoven rámec pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho realizaci 

(Svozilová, 2013). 

 

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že za projekt nelze považovat periodicky se opakující 

činnost, jako je například rutinní práce oddělení, běžný zásobovací proces, příprava jídel 

v restauraci a podobně, protože tyto činnosti probíhají průběžně a nemají specifický 

koncový bod (Newton, 2008).  

2.2.1 Trojimperativ projektu 

Z definice projektu profesora H. Kerznera lze vyčíst, že každý projekt obsahuje tři hlavní 

charakteristiky – tři základny projektového managementu, které definují prostor, v němž 

vytyčené cíle vytvářejí novou hodnotu – produkt projektu – výsledek projektu.  

Jsou to základny čas, kvalita a náklady. 

 Čas, jež je limitní pro plánování sledu jednotlivých dílčích aktivit projektu, 

 Kvalita, které je nutno dosáhnout, ku spokojenosti všech zainteresovaných 

stran, 

 Náklady, propojující časové rozložení a kvalitu (Ježková, 2013). 

 

Trojimperativ tedy popisuje vztah mezi 

plánovaným cílem, plánovaným termínem 

a požadovanou kvalitou. U každého projektu 

je důležité určit prioritu jednotlivých vrcholů 

trojimperativu. Reálně není možné dosáhnout 

vrcholně kvalitních cílů za nízké náklady a za 

velmi krátkou dobu. Mezi jednotlivými 

základnami existuje závislost a je nutné na začátku 

provést rozhodnutí, zda bude nejdůležitější kvalita a termín dodání nebo finance 

(Ježková, 2013). 

Obr. 1 Projektový trojimperativ  
(Zdroj: Ježková, 2013) 
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2.2.2 Úspěšný a neúspěšný projekt 

Pokud projekt naplnil plánovaný trojimperativ (tedy dosáhl plánovaných cílů 

v plánovaném čase a s plánovanými náklady), nelze jej ještě považovat za úspěšný. 

Je důležité, aby nevyvolal negativní dopady (např. na životní prostředí, společnost apod.), 

efektivně využíval požadované zdroje a byl oceněn důležitými zainteresovanými 

stranami (Newton, 2008). 

 

V praxi projektového řízení se pro vyhodnocení projektu užívá kritérií úspěchů 

projektu. Tyto kritéria musí být srozumitelná, jednoznačná a měřitelná. Pro každý nový 

projekt a každého nového zákazníka by měla být kritéria definována znovu, zhodnocena, 

analyzována a velmi dobře komunikována (nejen se zákazníkem projektu). Obecně lze 

považovat projekt za úspěšný, pokud: 

 je projekt funkční, 

 jsou splněny požadavky zákazníka, 

 je výstupní produkt projektu na trhu včas, 

 je vliv na životní prostředí a okolí v normě, 

 je výstupní produkt v plánované jakosti a ceně, 

 jsou uspokojena očekávání všech zúčastněných, 

 je dosahována předpokládaná návratnost vložených prostředků (Doležal, Máchal, 

Lacko a kol., 2012). 

 

Neúspěch projektu lze měřit podle trojimperativu (nedosažení stanoveného cíle, náklady 

převyšující rozpočet a nedodržení časového harmonogramu). Příčiny neúspěchu lze 

rozdělit na dvě oblasti: 

1) Oblast lidských zdrojů 

2) Další oblasti 

V oblasti lidských zdrojů jde zejména o nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

v projektovém týmu, špatné plánování a řízení zdrojů ze strany manažera (popř. znalost 

teorie, kterou neumí manažer náležitě využít), nebo přílišná vytíženost a nezastupitelnost 

členů týmu. 
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Další oblasti vedoucí k selhání projektu jsou různé změny v průběhu realizace projektu 

(změna zadání, priorit či neschopnost řešit změny), nedodržování stanovených procesů 

nebo chybně nastavené procesy, dále nejasné zadání a nereálné cíle nebo nedostatečná 

předprojektová fáze (nedostatečná, popř. žádná studie proveditelnosti, nedostatečné 

zmapovaní prostředí), (Beepm.cz, 2016). 

2.2.3 Manažer projektu, projektový tým a zákazník projektu 

Klíčovou osobou projektového managementu je manažer projektu, který zodpovídá 

za celý jeho průběh. Standart IPMA® definuje manažera jako osobu, která je způsobilá 

k řízení času v projektu, dokáže navrhnout schéma struktury projektu, seřadit plánované 

úkoly do časové linky a odhadnout jejich dobu trvání. Dokáže vytvořit harmonogram 

projektu a přiřadit k jednotlivým činnostem zdroje. Dále pokračuje v řešení projektu 

porovnáváním plánovaných a aktuálních dat, kontrolou časového harmonogramu 

a dokumentací získaných poznatků pro budoucí projekty. Taková osoba by měla mít 

schopnosti strategického myšlení, vyjednávací schopnosti, talent rozvíjet mezilidské 

vztahy a minimálně všeobecnou znalost hospodářského sektoru, technologií užívaných 

pro realizaci projektu, včetně softwarového vybavení pro jeho řízení (Švíráková, 2011). 

 

„Manažer projektu je osoba odpovědná za splnění cílů projektu při dodržení 

všech stanovených charakteristik projektu“ (Svozilová, 2013, s. 31). 

 

V mnoha případech nemusí být volba výše uvedeného manažera tou nejlepší. Zejména 

v dnešní době, kdy je plno projektů zaměřeno na ještě mladý průmysl 4.0, nemusí být 

špatnou volbou sáhnout po „čerstvém“ absolventovi, který může nabídnout nové 

poznatky, nápady a kreativní myšlení v právě nové etapě nejen průmyslového vývoje.  

 

Projektový tým 

„Sám nikdo symfonii nezapíská. Na to musí být orchestr“ (Templar, 2006, s. 37). 
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Schopnost pracovat v týmu a používat další „měkké“ dovednosti patří v dnešní době 

k velmi žádaným rysům. Složení projektového týmu má na starosti manažer projektu, 

nicméně o finálním složení rozhoduje vedení organizace. Tým má svá kritéria a jedním 

z nich je velikost. Podle definice musí být v týmu minimálně 3 osoby, jako doporučený 

počet osob se osvědčilo 7 ± 2 členové. To však neznamená, že na projektu nesmí pracovat 

více než 9 osob, jen ne všichni by měli být součástí projektového týmu. Nicméně 

projektový manažer by si měl být vědom, že u skupiny čítající vyšší počet osob se výrazně 

mění dynamika komunikace a je potřeba tomu přizpůsobit komunikační plán. 

Při doporučeném počtu účastníků projektového týmu je obvykle veden demokratický styl 

vedení, což znamená, že členové se podílejí na rozhodnutích, avšak zároveň respektují 

autoritu manažera projektu (Ježková, 2013). 

„Tým lze popsat jako malou skupinku jedinců, kteří společně pracují na dosažení 

určitého cíle, jsou na sobě vzájemně závislí, jejich vztahy jsou charakterizovány vysokou 

intenzitou a soudržností a nesou společnou odpovědnost za výsledky své práce“ (Ježková, 

2013, s. 88). 

 

Projektový tým charakterizují čtyři základní vlastnosti:  

 tým je spjat s konkrétním projektem, 

 je dočasný (začíná a zaniká s projektem), 

 má svého vedoucího, který je zároveň manažerem projektu, 

 organizuje práci na projektu a některé činnosti přímo zajišťuje (Plamínek, 2011). 

 

Zákazník projektu 

Každý projekt je určen nějaké osobě nebo skupině lidí – zákazníkům. Často je zákazníku 

více, a nikoli jen jediný. Proto lze zákazníky rozdělit do kategorií (sponzor, plátce, 

příjemce – ten, kdo bude těžit z přínosů, konečný uživatel, konečný zákazník a zájmové 

skupiny). Při zahájení projektu je vhodné se zamyslet nad těmito kategoriemi a určit, zda 

existují a jak s nimi případně spolupracovat a řídit jejich vstupy do projektu. Ideální je, 

když jediná osoba vykonává funkci schvalujícího zákazníka – zástupce zákazníka 

v projektu (Doležal, 2012). 
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2.2.4 Životní cyklus projektu 

Jedním z klíčových parametrů a kritérií úspěšnosti projektu je čas. Z časového hlediska 

lze na projekt nahlížet jako na skupinu 

po sobě jdoucích fází, které vyjadřují 

průběh vývoje projektu. Vývoj 

projektu prochází třemi hlavními 

fázemi, kdy v první fázi, která 

se nazývá předprojektová, jsou 

analyzovány možnosti realizace 

námětů na projekt. Po skončení 

předprojektové fáze následuje fáze 

projektová, která se zabývá vlastní 

realizací projektu, od jeho zahájení po 

samotnou implementaci. Poslední 

fáze nastává po předání všech výstupů 

a ukončení projektu a nazývá 

se poprojektová, jejím cílem 

je projekt zhodnotit zda byl úspěšný 

či nikoli. Každá fáze představuje 

skupinu logicky souvisejících 

činností. Jednotlivé fáze pak 

dohromady tvoří životní cyklus 

projektu (Ježková, 2013). 

 

2.3 Předprojektová fáze 

Bylo by velkou chybou začít nápad na projekt bezprostředně realizovat. Je nutné jej 

nejprve analyzovat a teprve poté, co se přípravný tým shodne na jeho smysluplnosti 

a reálnosti, začít rozpracovávat a plánovat. 

Předprojektová fáze má za úkol tuto důležitou analýzu provést a nápad vyhodnotit. Zváží 

se jak důvody, které mluví pro jeho uskutečnění, tak důvody, které jsou proti. V této fázi 

Obr. 2 Životní cyklus projektu 

(Zdroj: Doležal, 2013) 
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je zapotřebí zpřesnit cíl, odhadnout důležité hodnoty nákladů a přínosů, určit počet 

a kvalifikaci lidských zdrojů a zvážit významná nebezpečí a rizika, která mohou ohrozit 

úspěšnost projektu.  

Pokud výsledky předprojektových úvah ukážou, že nápad není dostatečně zajímavý, 

přínosný či proveditelný, není vhodné se do jeho realizace dále pouštět. Zastavit projekt 

v této části je mnohem lepší, než tak učinit ve fázi projektové, která by jen dále 

spotřebovávala čas, energii pracovníků a finanční prostředky. Ukážou-li výsledky 

předprojektových úvah opak, projekt je doporučen k realizaci. Konečné rozhodnutí o tom 

zda jej spustit, je však v rukou vedení a spadá do druhé fáze – projektové (Ježková, 2013). 

 

Obsah předprojektové fáze 

Výběr studií a metod, které nápad posoudí a vyhodnotí jeho realizaci, by měl vycházet 

z podstaty a povahy zamýšleného projektu. Cílem předprojektové fáze není zpracovat 

všechny dostupné typy studií a dokumentů, ale dospět k doporučení, zda projekt 

realizovat či nikoliv, a z toho vycházet i při volbě analytických prostředků (Ježková, 

2013). 

2.3.1 Studie příležitostí, proveditelnost a realizovatelnost 

Pomocí studie příležitostí lze najít odpověď na otázku: Je vůbec správná doba navrhnout 

a realizovat zamýšlený projekt? Studie musí brát v potaz situaci v organizaci a situaci 

na trhu. Dále musí předpokládat budoucí vývoj trhu a firmy. Výsledkem je doporučení 

(a s ním i podrobnější charakteristika projektu), či zamítnutí realizace zamýšleného 

projektu (Doležal, 2013). 

Studie proveditelnosti navazuje na studii příležitosti. Jejím hlavním úkolem je posoudit 

možné varianty provedení projektu a posoudit realizovatelnost a životaschopnost 

vybraného řešení. Studie podrobněji popisuje způsob realizace cíle projektu a zpřesňuje 

podrobnosti (specifikace cíle, potřebné náklady a nejdůležitější zdroje, základní časový 

plán s využitím hlavních milníků, očekávané přínosy a další významná rizika, která 

mohou projekt ohrozit (Ježková, 2013). 
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2.3.2 Zakládací listina projektu  

Spuštění inicializace projektu je obvykle reprezentováno schválením zakládací listiny 

zainteresovanými stranami. V tomto dokumentu se obvykle nachází definice cíle projektu 

a vymezující jeho základní hranice. Zakládací listina v podstatě vytváří zadání a hlavní 

mantinely pro úvodní práci manažera projektu. Ten v ní může zmínit a představit 

projektový tým, nebo alespoň základ, který má za úkol projekt řádně zahájit a poté 

pokračovat dalšími fázemi řízení (Doležal, 2013).  

Ideální postup pro tvorbu zakládací listiny není stanoven, stejně jako její obsah. 

Doporučuje se nejdříve zpracovat logický rámec projektu a poté se pustit do zpracování 

zakládací listiny. Listina může obsahovat následující data: název projektu, ID projektu, 

specifikace cílů a přínosu, obsah, rozsah a kritéria úspěšnosti, termín zahájení, ukončení 

a milníky projektu, plánované náklady, účastníky, základní podmínky a požadavky 

(zainteresovaných stran, vedení apod.) a na závěr datum, místo a podpis vyjadřující 

schválení příslušným vedoucím (Ježková, 2013). 

2.3.3 Specifikace cíle projektu  

Správná definice cíle projektu je jedním z klíčových faktorů úspěchu. Čím méně je cíl 

specifikován, tím je vyšší pravděpodobnost, že dříve nebo později některá 

ze zainteresovaných stran začne zjišťovat, že to co je realizováno, je úplně něco jiného, 

než původní myšlenka a požadavek (Doležal, 2013).  
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Jednou z pomůcek pro kvalitně definovaný cíl je technika SMART, kde jednotlivá 

písmena představují klíčovou vlastnost, která cíl blíže specifikuje.  

 

S  – cíl musí být specifický a konkrétní, musí být jasně a přesně definováno, čeho 

chce projekt dosáhnout, 

M  – cíl obsahuje měřitelné indikátory, které ukážou, že projekt dosáhl cíle popř. že 

se od cíle odchyluje, 

A  – akceptovatelný – zajišťuje, že zainteresované strany vědí o výsledku, kterého 

má projekt dosáhnout, 

R  – cíl je realistický – dosažení cíle za stávajících podmínek, s disponibilními zdroji 

a lidmi, 

T  – cíl je termínovaný, stanovení termínů je pro projekt nezbytné 

(Svozilová, 2013). 

2.3.4 Logický rámec projektu 

Každý projekt by měl být realizován v rámci určité strategie a svou vlastní strategii 

dosažení cíle by měl mít i samotný projekt. Ta pomůže ke sjednocení názorů všech členů 

projektového týmu. Nejjednodušeji lze strategii projektu popsat jako odpovědi na čtyři 

základní otázky: odkud jdeme, kam chceme dojít, jak se tam dostaneme a proč bychom 

to vlastně měli dělat (Doležal, 2013). 

Metoda logického rámce je důležitým nástrojem projektového řízení, který dává 

do souvislosti významné skutečnosti projektu a popisuje tak jeho strategii. Obsahem 

logického rámce je charakteristika vlastního projektu, jeho klíčové vnější předpoklady 

i významné akceptační metriky (Ježková, 2013). 
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Tab. 1 Postup vyplnění matice logického rámce projektu  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Svozilová, 2013) 

 
Strom cílů 

SMART 

Objektivně 

ověřitelné 

ukazatele 

Zdroje 

informací k 

ověření 

Předpoklady a 

rizika 

Hlavní cíl (přínos) 1. 9. 13.  

Projektový cíl 2. 10. 14. 8. 

Výstupy 3. 11. 15. 7. 

Aktivity 4. 
Vstupy 

(zdroje),(12.) 

Časový rámec 

aktivit (16.) 
6. 

 
Předběžné 

podmínky (5.) 

 

Kontrola vyplněného logického rámce se provádí pomocí vertikální nebo horizontální 

logiky. U vertikální vazby se kontroluje (odspodu nahoru), jestli klíčové aktivity 

odpovídají konkrétním výstupům, jestli výstupy odpovídají projektovému cíli a cíl 

odpovídá přínosu. Horizontální logika rámce, ověří vazby v jednotlivých řádcích tabulky. 

Začíná se opět odspodu – předběžnými podmínkami projektu. Jsou-li tyto podmínky 

naplněny, je možné zahájit realizaci klíčových činností (Aktivity). Využitím zdrojů, 

splněním časového rámce, zajištěním předpokladů a ošetřením rizik na úrovni aktivit 

dojde k dodání výstupů. Úspěšné dodání výstupů potvrdí ukazatele z druhého sloupce, 

které se ověří prostřednictvím zdrojů informací definovaných ve sloupci třetím. 

Potvrzením předpokladů a eliminací rizik pak bude možné postoupit o úroveň výš, kde 

se obdobným způsobem ověřuje dosažení projektového cíle a následně i cíle hlavního 

(Ježková, 2013).   

2.4 Projektová fáze 

Projektová fáze bývá označována za tu nejnáročnější. Pro zajištění úspěšného průběhu, 

obzvláště u velkých projektů, je nezbytné vytvořit etapový plán. Ve zjednodušeném 

členění lze projektovou fázi rozdělit do čtyř etap. Etapa zahájení, plánování, realizace 

a ukončení (Fiala, 2008). 
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2.4.1 Zahájení 

Pokud byl projekt v předprojektové fázi doporučen k realizaci, je nyní nutné ho uvést 

v život – oficiálně ho zahájit. K tomu pomáhá tzv. Kick-off meeting, co je formální 

informativní schůze, které se účastní všichni, kteří jsou v projektu zainteresovaní. 

Účastníci mají po téhle schůzi jasnou představu o tom, kdo je manažer projektu, co je 

jeho obsahem a cílem, jak je realizován v rámci společnosti (kdo jsou klíčoví pracovníci 

projektu). Dále je účastníkům sdělen základní časový rámec, rozpočet a úkoly. Jsou jim 

představeny zainteresované osoby a nastíněno, kudy se od této chvíle vydáme. Výstupem 

tohoto setkání je identifikační listina, která by měla všechny tyto relevantní informace 

obsahovat. U rozsáhlých projektů je přínosem, když se Kick-off meeting zorganizuje 

znovu ve fázi realizace, kde jsou podány nové či zpřesňující informace (Ježková, 2013). 

2.4.2 Plánování 

Pomyslným prvním krokem, procesu plánování, je svolání projektového týmu 

k tzv. „Start-up workshopu“. Tato schůze se oproti Kick-off meetingu liší tím, že se zde 

projektový tým poprvé setkává samostatně a zahajuje interní práci na detailním plánování 

projektu. Kick-off meeting tedy projekt veřejně otevírá a Start-up workshop zahajuje 

práci nově ustanoveného projektového týmu (Plamínek, 2011).  

Jakmile je první schůzka projektového týmu úspěšně zvládnuta, začne se tým věnovat své 

podstatě – tedy samotným plánováním projektu. Tým je kompletně seznámen s výsledky 

ze zahajovací fáze a jeho cílem je vytvořit detailní taktický plán pro úspěšnou realizaci. 

V první, analytické části, tým plánuje postupem shora-dolů, tedy tak, že začne dělit 

projektový cíl na menší celky. Jakmile je dosažena dostatečná detailnost a podrobnost pro 

potřeby daného projektu, provede se syntéza, jejímž prostřednictvím jsou získány detailní 

informace nutné k řízení projektu. Tyto informace je zapotřebí porovnat s předpoklady 

(předpokládaný termín dokončení, předběžné náklady apod.), na základě kterých byl 

návrh projektu ve fázi Zahájení schválen (průchod zdola-nahoru). Pokud jsou zjištěny 

negativní odchylky, je zapotřebí je co nejdříve řešit (Ježková, 2013).  

 

Plán je základní dokument, který popisuje všechny klíčové body, které mají vztah 

k projektu – od jeho cílů a výstupů po klíčové milníky a požadavky na zdroje. Dobrý plán 
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je základním kamenem jakéhokoliv projektu a měl by vzbuzovat jistotu ve všech bodech, 

kterých se týká (Barker, Cole, 2009). 

Milníky projektu – představují významné události, často indikující konec nebo zahájení 

další fáze řízení projektu, etapy realizace, rozhodnutí jiné varianty, opakování etapy nebo 

ukončení projektu. Tyto milníky jsou používány i ve smlouvách o dílo, na jejichž základě 

se realizují všechny významnější dodávky pro projekty, slouží k průkaznému vymezení 

vztahů mezi odběratelem a dodavatelem nebo i pro úvodní plánování projektu (na hrubé 

úrovni detailu). Milníky patří i do síťového grafu (Doležal, 2013). 

2.4.3 Strukturování projektu 

Strukturování projektu je předpokladem pro plánování všech tří parametrů 

projektu – kvality, času a nákladů – pro jednotlivé činnosti. Cílem strukturování je 

rozložení projektu na menší části tak, aby s nimi mohlo být později efektivněji a přesněji 

pracováno. Díky tomu lze také předcházet či minimalizovat riziko opomenutí důležité 

(a často finančně i časově nákladné) skupiny prací. Díky kvalitně strukturovanému 

projektu je pak významně jednoduší řízení projektu v době realizace.  

 

Hierarchická struktura prací – WBS 

WBS je hierarchický rozpad cíle projektu na jednotlivé dodávané produkty (konkrétní, 

pojmenovaný výsledek činnosti, etapy, projektu) a podprodukty až po úroveň pracovních 

balíků (prvek nejnižší úrovně WBS), které musí být v průběhu realizace projektu 

vytvořeny. Definuje, pokud možno úplně, věcný rozsah celého projektu (Ježková, 2013). 

Jednotlivé prvky WBS je vhodné, pro lepší přehlednost, opatřit jednoznačným 

identifikačním kódem WBS, který se dá dále využit pro další odkazování v projektové 

dokumentaci. Začíná se od názvu projektu (místo názvu může být i cíl projektu). Číslovat 

se začíná od úrovně produktů a každá další úroveň se odděluje tečkou. U pracovních 

balíků se nedoporučuje dělit na úroveň nižší nežli čtvrtou. Standard IPMA® definuje ve 

WBS jen do úrovně pracovních balíků (Ježková, 2013). 
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Strukturu lze vytvořit i z jiných základních přístupů k uspořádání prvků a činností 

projektu. Alternativně lze WBS členit podle: 

 výstupů (produktů) projektu, 

 funkční oblasti, 

 místa výkonu prací (blok elektrárny 1, blok elektrárny 2, …), 

 projektových etap (viz obr. 3), 

 atd. (Doležal, 2009). 

2.4.4 Ganttův diagram 

Ganttův diagram je synonymem pro grafické znázornění naplánované posloupnosti 

činností v čase, které má uplatnění v řízení projektů. Ve sloupcích (horizontálně) 

zobrazuje časové období, ve kterém se plánuje. Podle délky plánovaného projektu 

se zobrazuje období v odpovídající podrobnosti (roky, měsíce, týdny, dny popř. hodiny). 

Řádky Ganttova diagramu zobrazují dílčí aktivity (úkoly, pracovní balíky) – tedy kroky 

činnosti, nebo podprojekty a to v takovém pořadí, které odpovídá jejich logickému sledu 

v plánovaném projektu (viz. WBS). Délka trvání dané aktivity je pak vztažena 

k časovému období (Managamentmania.com, 2013). 

 

Obr. 3 Alternativní Work Breakdown Structure dle etap projektu 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě Doležal, 2009) 
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 „Základní princip metody Ganttových diagramů je velmi jednoduchý a spočívá 

v rozložení všech aktivit a milníků projektu v čase, přičemž na jeden řádek se zapisuje 

vždy jen jedna aktivita či milník a její průběh se znázorní graficky úsečkou“ (Ježková, 

2013, s. 127). 

2.4.5 Matice odpovědností  

Každý projekt je po stránce řízení lidských zdrojů popsán svou organizační strukturou, 

která vychází z podrobného rozpisu prací projektu (WBS). Jejím rozpracováním lze 

směřovat k matici odpovědností, která pomáhá manažerovi projektu při obsazování 

projektových rolí. Pomocí sestavy řádků a sloupců přiřadí manažer k jednotlivým 

projektovým úsekům a úkolům ty, kteří mají pro to odpovídající schopnosti 

a odpovědnost pro jejich realizaci. Postupů, jak takovou matici sestavit je mnoho. Jedním 

z nejoblíbenějších přístupů je tzv. RACI matice. Název je odvozen od možných přiřazení 

k prvkům WBS v rámci matice (Doležal, 2013). 

 R – responsible – osoba či projektová role, která je pověřena provedením 

dané činnosti. K jednomu pracovnímu balíku lze přiřadit více osob/projektových 

rolí s tímto vztahem. Zároveň je možné kombinovat se schvalováním 

 A – Accountable – osoba zodpovědná za výsledek – schvaluje výstup dané 

činnosti. Každou činnost musí schvalovat jedna osoba. Absence přiřazení tohoto 

druhu odpovědnosti, nebo přiřazení odpovědnosti k dané činnosti více osobám 

vede ke stavu, kdy za věc nikdo neodpovídá nebo si myslí, že to udělá ten druhý. 

 C – Consulted – osoba, se kterou má být postup prací konzultován. Jedná 

se o osobu, které se tato oblast úzce dotýká, ač ji neprovádí, nebo jde o odborníka 

na danou problematiku, který je přizván k poradenství v klíčových aspektech. 

K jednomu pracovnímu balíku může existovat více osob s tímto vztahem 

 I – Informed  – osoba, která má být nebo je informována o průběhu 

úkolu či o rozhodnutí v úkolu. K jednomu pracovnímu může existovat více osob 

s tímto vztahem (Ježková, 2013). 
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Tab. 2 Matice odpovědnosti typu RACI 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě Ježková, 2013) 

 
Projektová role či 

osoba A 

Projektová role či 

osoba B 

Projektová role či 

osoba i 

ID úkolu a název 

z WBS1 

Typ odpovědnosti Typ odpovědnosti Typ odpovědnosti 

ID úkolu a název 

z WBSj 

Typ odpovědnosti Typ odpovědnosti Typ odpovědnosti 

2.4.6 Rizika projektu – Management rizik 

 Prostředí, ve kterém žijeme je plné rizik. Setkáváme se s nimi na každém kroku, 

ale ne vždy si jich všímáme. Někdy o nich nevíme, jindy o nich vědět nechceme. Každá 

jízda autem je lavinou rizikových situací. Záleží na tom, jak zkušený je řidič, jak dodržuje 

pravidla, jaké má zkušenosti. Nicméně i sebezkušenější řidič může být účastníkem 

dopravní nehody. V podmínkách permanentního ohrožení fungují i společnosti. 

V dobách úspěchu si to ale jejich vedení uvědomuje málo, a když se problémy objeví, 

je tím často zaskočeno. To, co rozhoduje o odolnosti firem vůči vnitřním a vnějším 

rizikům, lze shrnout pod společný pojem Management rizik (Kruliš, 2011). 

Tento výraz označuje postupy omezování (minimalizace) rizikovosti. Cílem 

managementu rizik je analyzovat současná i budoucí rizika a vhodnými opatřeními 

snižovat pravděpodobnost a závažnost jejich možných nežádoucích následků 

(Kruliš, 2011).  

Dalším důležitým pojmem je hodnota rizika, která se vypočte jako součin 

pravděpodobnosti nepříznivé události a hodnoty možné ztráty. Protože 

je pravděpodobnost bezrozměrné číslo, je hodnota rizika vyjádřena v měnové jednotce, 

ve které je vyjádřena i možná ztráta (Kruliš, 2011). 

 

Standart IPMA® definuje riziko následovně:  

„Riziko = nejistá událost nebo podmínka, která, pokud nastane, má pozitivní nebo 

negativní účinek na cíle projektu“ (Kruliš, 2011, s. 40). 
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Dále standart IPMA® definuje řízení rizik v sedmi základních krocích: 

1. identifikace a odhad rizik a příležitostí, 

2. vytvoření plánu odezvy na rizika a příležitosti, odsouhlasení plánu a komunikovat 

ho dále, 

3. všechny projektové plány (na které má vliv schválený plán odezvy 

na rizika/příležitosti) musí být aktualizovány, 

4. v průběhu projektu je dobré, opakovaně vyhodnocovat pravděpodobnost dosažení 

časových a nákladových cílů, 

5. neustále hledat a identifikovat nová rizika a znovu je vyhodnocovat, plánovat 

odezvy a modifikovat tím plán projektu, 

6. řídit a kontrolovat odezvu na rizika a příležitosti, 

7. dokumentace získaných poznatků pro budoucí užití v jiných projektech. Také 

je nutná neustálá aktualizace nástrojů a prostředků pro identifikaci rizik (Korecký, 

2011). 

 

Identifikace rizik 

Úkolem identifikace je nalézt nebezpečí, která mohou projekt ohrozit, a tato nebezpečí 

zaznamenat a co nejpřesněji popsat. Není možné sestavit vyčerpávající seznam všech 

možných nebezpečí, která projektu hrozí. Je však potřeba identifikovat významná 

nebezpečí, která výrazně ovlivní chod nebo výsledek projektu. Projektový tým nejčastěji 

používá metody brainstormingu nebo může také využít seznam zpracovaných nebezpečí 

z jiného projektu a tým pak nad jeho položkami zvažuje, které položky se mohou týkat 

aktuálního projektu.  

Rizika lze vnímat podle jejich působení na společnost/projekt. Obecně lze vnímání rizik 

rozdělit na vnější a vnitřní. 

Vnější rizika (nebo také externí rizika) jsou jevy, které působí na projekt z venkovního 

okolí (podnebí, politická situace atd.). Projektový manažer může tato rizika ovlivnit 

minimálně, je lepší s takovými riziky počítat a odpovídajícím způsobem na jejich výskyt 

reagovat.  
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Vnitřní rizika (interní rizika) se týkají samotné náplně projektu. Mohou to být náhodné 

události spojené s projektovým týmem, časovým harmonogramem, finančním plánem 

atp. Projektový manažer může tato rizika ovlivnit a předcházet jim (Hodaň, 2013).  

 

RIPRAN 

Mezi účinné postupy, jak provádět rozbor hodnoty rizika, je metoda RIPRAN 

(Risk PRoject ANalysis). Metoda analyzuje rizika projektu, která je nutno znát před 

vlastní implementací. To neznamená, že s hrozbami by se nemělo pracovat i v jiných 

fázích, naopak v každé fázi životního cyklu projektu je nutno s riziky, pokud se 

vyskytnou, pracovat. Základ analýzy rizik v metodě RIPRAN se skládá z následujících 

navazujících procesů: 

1. identifikace nebezpečí,  

2. kvantifikace rizik, 

3. reakce na rizika, 

4. celkové posouzení rizik (Lacko, 2013). 

Krok 1 – projektový tým provádí identifikaci nebezpečí sestavením seznamu. Seznam 

má podobu tabulky o třech sloupcích. 

 

Tab. 3 Hlavička prvního kroku metody RIPRAN  

(Zdroj: Korecký 2011) 

ID rizika Název hrozby Scénář 

 

ID rizika – jednoznačné identifikační číslo nebo kód. Pro snížení pravděpodobnosti 

opomenutí nějaké skupiny rizik je vhodné rizika rozdělit do oborových skupin a začáteční 

písmeno skupiny zahrnout do ID rizika. Dle Koreckého lze rizika členit do sedmi 

oborových skupin. 
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Tab. 4 Dělení rizik do kategorií  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě: Kruliš, 2013). 

ID Název  Popis 

F Finanční 
Financování a cash flow, záruky za platby, směnný kurz, 

inflace, daně, dotace, sazby. 

G Garance a servis 
Veškeré podmínky záruky a servisu, provozní nebo 

celoživotní náklady. 

L Legislativní, právní 
Regulace, cla, průmyslová práva, škody, pokuty, 

vandalismus, smlouvy, odstoupení od smlouvy. 

M Manažerská 
Harmonogram, projektový tým, kvalifikace, vztah 

k organizaci společnosti, management projektu. 

N Nákup 
Výběr dodavatelů, podmínky nákupu subdodávek 

i materiálu, princip „back-to-back“, outsourcing. 

O Obchodní 
Strategie, trh, zákazník + konečný uživatel, zadání 

a obchodní podmínky, cílová země. 

T Technická 
Definice a parametry produktu, vývoj, normy, výroba, 

zkoušky, balení a přeprava. 

 

Název hrozby – konkrétní projev nebezpečí, které pokud nastane, bude mít negativní 

dopad na cíl projektu. 

Scénář – děj, který nastane v důsledku výskytu hrozby. Hrozba je příčinou scénáře 

(Lacko, 2013). 

 

„Při definici scénářů je důležité „protáhnout“ možné situace způsobené danou 

hrozbou až ke konkrétním poškozením projektu. Nelze tedy na reálném projektu u hrozby 

„Přívalový déšť“ skončit definicí scénáře „Rozvodnění řeky – záplava“. Je potřeba 

uvědomit si, co všechno chceme na projektu chránit a zda analyzovaná hrozba tyto 

součásti projektu ohrožuje“ (Ježková, 2013, s. 151). 
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Krok 2 – po prvním kroku je provedena kvantifikace rizika. Tabulka, která je sestavena 

v prvním kroku, je rozšířena o pravděpodobnost výskytu scénáře, hodnotu dopadu 

scénáře na projekt a výslednou hodnotu rizika. 

Krok 3 – Ve třetím kroku má projektový tým za úkol, navrhnout opatření, která sníží 

hodnotu rizika na akceptovatelnou úroveň. Návrhy na opatření se sestavují obvykle do 

tabulky: 

Tab. 5 RIPRAN – návrh opatření  

(zdroj: Vlastní zpracování na základě: Korecký, 2011) 

ID 

rizika 

Návrh 

opatření 

 Předpokládané náklady 

 Termín realizace opatření 

 Vlastník rizika (zodpovědná osoba) 

Nová hodnota 

sníženého 

rizika 

 

 Krok 4 – Ve čtvrtém kroku tým posuzuje celkovou hodnotu rizik a vyhodnotí, jak vysoce 

je projekt rizikový a zda je možno pokračovat v jeho realizaci bez zvláštních opatření. 

Pokud tým vidí celkovou úroveň jako velmi vysokou, eskaluje problém na vyšší úroveň 

řízení (Lacko, 2013). 

2.4.7 Analýza zdrojů projektu 

Analýza zdrojů umožňuje prozkoumat potřebu zdrojů projektu v celém jeho plánovaném 

průběhu. Počítá se krokově po nastavených časových intervalech. Všechny činnosti 

projektu jsou doplněny o informace, kolik různých zdrojů spotřebovávají (různé profese 

pracovníků, stroje, materiál apod.). Samotné zdroje jsou definovány v tabulce zdrojů 

(základní informace o zdroji – název, typ, náklady, jednotky). Protože je již znám časový 

průběh činnosti, lze za vymezené období (den, týden, měsíc apod.) určit kumulovanou 

potřebu jednotlivých typů zdrojů (Krátký, 2012). 

 

Základní typy zdrojů 

1. Pracovní zdroje – při plnění projektu odevzdávají práci a tím plní úkoly projektu. 

Každý pracovní zdroj má definovaný kalendář s pracovním časem, jímž lze 

vyjádřit jeho dostupnost a kolik práce může v požadovaném čase vykonat. 

Typickým pracovním zdrojem jsou lidé a stroje. 
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2. Materiálové zdroje – na rozdíl od pracovních zdrojů, jsou zdroje materiálové 

postupně spotřebovány. Nelze u nich definovat dostupnost ani pracovní kalendář 

a jejich náklady jsou udávány na definované jednotky (ks, m3, km atd.). Příkladem 

materiálových zdrojů jsou třeba cihly, software, služby apod. 

3. Finanční zdroje – NE. I když finance s využíváním zdrojů souvisejí, tak 

z pohledu analýzy zdrojů jsou vyjádřením nákladů plynoucích z využití zdrojů na 

projektu v čase, s doplněním specifických typů nákladů jako je např. rezerva na 

rizika (Ježková, 2013). 

 

Budování rezerv v oblasti zdrojů 

Není možné, aby projektový tým na samém začátku dokázal přesně stanovit, co bude 

dodáno, jak dlouho to bude trvat a současně kolik to bude stát. Nejlepší, v co může tým 

doufat je, že se mu podaří přibližně určit dvě z těchto tří mezí. Například může postavit 

jako neměnné meze nákladů a termíny projektu, ale to, co pak těchto mezích dodá, se 

může lišit. Rezervy v oblasti zdrojů představují něco, co je přidáno k odhadům a má tak 

za úkol chránit, pokud vyžaduje úkol více práce, než se očekávalo (Barker, 2009).  

 

2.4.8 Rozpočet projektu 

Kvalitní plánování a odhadování nákladů pro projekt vyžaduje dva průchody jeho 

strukturou (WBS): 

První průchod – odhad SHORA – DOLŮ, je hrubý a používá se tehdy, kdy se teprve 

struktura projektu vytváří, tj. předprojektové fázi (kvůli schválení projektu) popř. ve fázi 

zahájení.  

Druhý průchod – odhad ZDOLA – NAHORU, je již přesnější. Sčítají se zde náklady 

za jednotlivé činnosti – pracovní balíky – produkty projektu, vycházející z používání 

definovaných zdrojů projektu. Tento průchod je používán standardem IPMA® (Krátký, 

2009). 

Po zahájení projektu dochází nejpozději v rámci plánování k rozpadu projektu metodou 

WBS až na pracovní balíky. Pomocí softwarové podpory lze tyto balíky rozložit 
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na jednotlivé činnosti a ty propojit a přiřadit k nim jednotlivé zdroje. Po inicializaci 

se rovněž provádí detailní analýza rizik, která má vliv na plánované práce a také 

specifikuje potřebnou rezervu na pokrytí rizik. Ve chvíli, kdy již jsou stanoveny náklady 

za jednotlivé činnosti, lze sečíst náklady na pracovní balíky dle WBS a vytvořit tak základ 

rozpočtu dle IPMA® (Ježková, 2013).  

Úspěšní britští konzultanti ohledně projektového managementu p. Barker a p. Cole, 

definují pět nejdůležitějších nákladů, o kterých je nutné přemýšlet při sestavování 

rozpočtu projektu: 

1. Cena za práci lidí, která se musí zaplatit, a to včetně externích konzultantů 

a kontraktorů. 

2. Technické vybavení, které bylo pro projekt pořízeno nebo pronajato (stroje, 

podpůrné technologie). 

3. Budovy či prostory, jež projekt potřebuje a za něž má přímou odpovědnost. 

4. Náklady, které nastanou, když je výsledek projektu předán do rukou zákazníka 

(zaškolení, marketing, náklady na uvedení výstupu do provozu). 

5. Náklady, které vzniknou na straně zákazníka v období, kdy budou výstupy 

projektu v každodenním provozu (Barker, 2009). 

 

Rozpočet projektu – dokument, který popisuje celkový objem prostředků, přidělených 

na projekt, obvykle rozdělený do výdajových kategorií a rozfázovaný v čase. 

Rozpočtování nákladů – proces sestavení rozpočtu podle odhadovaných nákladů na 

jednotlivé položky WBS a jednotlivé činnosti (Barker, 2009). 

2.5 Realizace 

Ve chvíli, kdy projektový tým ukončil plánovací fázi, jejímž výstupem je komplexní 

projektový plán, nastává část samotné realizace projektu. Pro usnadnění přechodu 

od plánování k provádění, není špatné zorganizovat setkání, které je podobné kick-off 

meetingu. Na toto slavnostní setkání je vhodné pozvat významné zainteresované strany, 

které budou informovány o novinkách na projektu a o jejich předpokládaném zapojení 

do něj (Ježková, 2013). 



35 

 

Realizace začíná dnem, který projektový manažer a jeho tým stanovil v plánování 

(graficky je s dalšími termíny zaznačen v Ganttově diagramu). Celá tato fáze nezahrnuje 

jen vlastní vykonání naplánovaných činností, ale také jejich operativní řízení. Projektový 

manažer musí v průběhu projektu kontrolovat trojimperativ, tedy jestli je zajištěna slíbená 

kvalita, jestli není utraceno více než bylo naplánováno, či zda nejsou práce na projektu 

ve skluzu, což by ohrozilo konečný termín dodání výstupu (Doležal, 2013). 

„Dobrý projektový manažer v praxi nespoléhá pouze na vyhledávání odchylek, 

ale snaží se i vyhledat nové příležitosti, které by realizaci projektu usnadnily“ 

(Ježková, 2013, s. 197). 

2.5.1 Sledování a vyhodnocování stavu projektu 

Pro zajištění účinného sledování stavu projektu je nutné zajistit měřitelné hodnocení 

spotřebovaného času na výkon činností, spotřebovaných nákladů na činnosti, použitého 

množství zdrojů, měření kvality provedených činností a spotřebovaných surovin. Toto 

monitorování musí být prováděno ve stejných jednotkách, struktuře a intervalech, jak je 

stanoveno v plánu (neboť obtížně se porovnává plán se skutečností, když je plán projektu 

strukturován a předepsán jinak, než je následně prováděno sledování projektu), (Lacko, 

2012). 

Projektový manažer se musí vyhnout chybám, které se velmi často u kontrolního 

sledování činností projektu vyskytují. Například: 

 přílišná „těsnost“ kontroly (mnoho kontrol, požadování velmi častých zpráv, 

neustálé zásahy nadřízených), nebo naprostý opak, žádná či velmi malá kontrola, 

 nehospodárnost (náklady na kontrolu jsou vyšší, než je její možný přínos), 

 nepřesnost (nepřesné a nereprezentativní údaje, srovnání nesrovnatelného), 

 subjektivnost (hlášení toho, co chce nadřízený slyšet, popírání negativních 

odchylek, nestejný náhled), 

 samoúčelnost (kontrolní procesy nebývají využívány k odstranění negativní 

odchylky, ale k prokazování moci nadřízených složek apod.), (Lacko, 2012). 
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2.6 Ukončení projektu 

Podobně jako u zahájení je i ukončení projektu vhodné pojmout jako definovaný proces. 

Principiálně jde o ukončení prací na projektu, které buď dosáhly cíle projektu (řádně 

ukončený projekt), nebo nedosáhly (mimořádně ukončený projekt).  

2.6.1 Mimořádně ukončený projekt 

Mimořádné ukončení projektu nastává, když není splněna podmínka řádného ukončení. 

Pravomoc projekt ukončit má zpravidla zadavatel projektu, který podepsal listinu 

zakládající projekt. Důvody pro mimořádné ukončení mohou být různé, např.: 

 zanikl důvod dosažení cíle (konkurence dodala produkt dříve a s lepšími 

parametry), 

 rozhodnutí vedení, např. v důsledku změny firemní strategie, 

 nereálný cíl projektu a nesprávně stanovené podmínky jeho realizace, 

 z vyšší moci (válečný konflikt, katastrofická událost atd.), 

 vzniklá krize v projektu, kterou se nepodařilo odstranit (Doležal, 2012). 

2.7 Propagace projektu 

Úspěšné ukončení projektu je příležitostí, jak o zdárně realizovaném projektu informovat 

veřejnost a také zainteresované strany. Z analýzy zainteresovaných stran projektový tým 

ví, kdo všechno by se měl o řádně ukončeném projektu dozvědět. Aktivity, které 

informují o ukončeném projektu, padají na bedra oddělení Public Relations (zkráceně PR 

– vztahy s veřejností) nebo marketingu (Ježková, 2013).  

 

„Ukončení projektu neznamená ukončení veškerých aktivit souvisejících 

s projektem. Po ukončení nastává fáze vyhodnocení (poprojektová fáze) a produkt 

projektu přechází do fáze provozu, kdy je třeba dále plnit závazky dodavatelské 

organizace (záruka, servis) – nikoli však už jako projekt, který ukončením skončil“ 

(Doležal, Lacko, 2012, s. 289). 
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2.8 Poprojektová fáze 

Realizace projektu přináší celou řadu nových poznatků a zkušeností, které by bylo dobré 

využít v dalších projektech. Proto je v poprojektové fázi analyzován celý průběh projektu 

a jsou určeny dobré a špatné zkušenosti. Dle projektových poradců, pana Barkera a Colea, 

by manažeři neměli nechávat poučení z projektu až na jeho závěr. Seznam zkušeností 

doporučují sepisovat hned od prvního dne. Projektový manažer tak dostává příležitost, 

vyhnout se problémům v aktuálním projektu a také opomenutí problému v seznamu pro 

projekt budoucí (Barker, 2009).  

 

„Toto nezávislé hodnocení nemá nutně za účel ukázat na někoho prstem, že projekt 

kazil, ale především nalézt chyby a příště je neopakovat“ (Doležal, Lacko, 2012, s. 173). 

2.9 Teoretické pojmy související s projektem 

2.9.1 Podnikatelská strategie „Nejprvnější a nejmaximálnější“ 

Cílem této strategie je vytvoření něčeho skutečně nového a odlišného, něco o čem 

konkurence nemá potuchy. Cíl musí být jediný a jasně vytyčený, přičemž veškeré úsilí 

musí být soustředěno na jeho dosažení. Tato strategie se musí trefit přímo do černého, 

neboť v opačném případě se svým cílem zcela mine. Zajímavé je přirovnání k sondě, 

která je vyslána na Měsíc. Stačí sebemenší odchylka pouhého zlomku minuty přesného 

úhlu a raketa zmizí v kosmu. Jakmile se strategie typu „Nejprvnější a nejmaximálnější“ 

spustí, jen obtížně se mění a koriguje. Jinými slovy, pokud se vedení rozhodne pro tuto 

strategii, je nutné, jí promyslet do posledního detailu a pečlivě analyzovat. Když úsilí 

začne přinášet příznivé výsledky, musí být inovátor připraven na mobilizaci obrovských 

zdrojů a inovaci rozšířit ještě dříve, než začne na její existenci reagovat trh. Následně, 

když se z inovace stane úspěšná oblast podnikání, začíná opravdová práce. Strategie být 

první a maximální poté vyžaduje intenzivní a nepřetržité úsilí o udržení vedoucího 

postavení. V opačném případě se nedosáhne ničeho jiného než vytvoření trhu pro 

nějakého konkurenta. Když inovátor dosáhne vedoucího postavení, musí pokračovat 

dopředu ještě rychleji, než doposud. Navýšení rozpočtu na další výzkum je nutné, 

rozpočet by měl být vyšší než dříve. Je také zapotřebí najít nové oblasti použití, je třeba 
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identifikovat nové zákazníky a přesvědčit je, aby nové materiály vyzkoušeli. A především 

musí podnikatel, který s inovací/produktem přišel, sám vyvolat jeho zastaralost dřív, než 

to udělá některý z jeho konkurentů. Práce na novém nástupci musí začít v okamžiku 

úspěchu a se stejným soustředěným úsilím a stejnými investovanými zdroji, které vedly 

k původnímu úspěchu (Drucker, 1993). 

2.9.2 Showroom 

Anglický výraz pro ukázkovou prodejnu nebo předváděcí prostor. Showroom neslouží 

přímo k nákupu produktu, má jen k tomu zákazníka navést. Zákazník si zde zboží 

prohlédne, vyzkouší, v případě elektroniky a sportovního vybavení navíc může využít 

poradenské služby ze strany prodejního personálu (Kotler, Keller, 2013).  

Naleznout výrobce/obchody, které by mohli mít vystaveny všechny své produkty, není 

vůbec jednoduché. Asi nejznámější společností v oblasti showroomů je společnost Apple 

se svými iStory (celkem 437 iStorů po celém světě). Jedná se o prostorné, vzdušné a vždy 

na klíčových místech umístěné showroomy/obchody. Zákazníci si zde většinou produkty 

Apple nekoupí, přicházejí se s nimi hlavně seznámit. Nákup pak provedou 

např. po internetu, kde jsou tyto produkty o něco málo levnější. Není žádným tajemstvím, 

že Apple tyto showroomy dotuje, nicméně i tak se mu to vyplatí (Gallo, 2011). 

2.9.3 Trojrozměrné skenování 

Trojrozměrné skenery (dále také 3D skenery) jsou zařízení, která jsou určená pro 

digitalizaci libovolných objektů. Po digitalizaci objektu, tedy převedení objektu na data, 

dokáže softwarový program vytvořit trojrozměrný model, který lze dále upravovat 

a používat, (např. v reverzním inženýrství či při kontrole) také lze model použít pro data, 

která využije 3D tiskárna (3d-skenovani.cz, 2013). 

2.9.4 Virtuální realita 

Virtuální realita je způsob vizualizace složitých informací, manipulace a interakce 

člověka s nimi prostřednictvím počítače. Způsob komunikace člověka s počítačem 

se nazývá rozhraní (interface) a virtuální realita společně s realitou rozšířenou je jen 

nejnovější z celé dlouhé řady těchto rozhraní. Rozhraní počítače, který vytváří virtuální 
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realitu, lze ovládat nejen zrakem, ale také sluchem a hmatem. Je to plně interaktivní 

systém, který uživatele obklopí trojrozměrným světem (Aukstakalnis, 1994).  

Tři stupně virtuální reality (dále také jako VR) 

1. Pasivní VR – v tomto stupni může uživatel pozorovat, poslouchat a i hmatem 

vnímat, co se děje ve virtuálním světě kolem něj. Prostředí se může měnit a vytváří 

tak dojem pohybu (tzv. „nucený průlet“) nicméně pozorovatel nemůže tento 

pohyb řídit.  

2. Aktivní VR – druhý stupeň VR dává uživateli možnost prostředí zkoumat. Hlavní 

odlišností od stupně prvního je možnost pohybu ve virtuálním prostředí. Je-li 

uživatel v trojrozměrné místnosti, v níž je skříň, může se nejen rozhlížet kolem 

sebe, ale také pohybovat se po místnosti, prohlédnout si skříň, zjistit co je v ní 

a za ní.  

3. Interaktivní VR – poslední, nejintenzivnější stupeň VR, přidává k aktivnímu 

stupni možnost prostředí měnit. Například uchopit knihu a listovat v ní nebo 

rozestavět nábytek v simulované místnosti podle uživatelova vkusu 

(Aukstakalnis, 1994).  

 

Virtuální realita současnosti 

Výše uvedené řádky popisují VR z knihy, která vyšla v roce 1994. Leckdo by se 

domníval, že během 23 let se musela VR vyvinout o několik řádů výše, že se stala součástí 

domácí zábavy či, že se začala využívat v průmyslu. Opak je pravdou. Tato technologie 

upadla v zapomnění a zažívá renesanci až nyní, posledních pět let nazpět. Obzvláště 

s příchodem čtvrté průmyslové revoluce, jejímž cílem je propojit kybernetický svět se 

světem fyzické reality, se začíná VR využívat v mnoha oborech. V průmyslovém oboru 

odpadají fyzické prototypy a jsou nahrazeny virtuálními návrhy výrobků. Stejně tak je 

i simulován výrobní proces, díky čemuž lze předejít chybám při uvolnění produktu do 

výroby. V lékařství se využívají prostorové modely orgánů, nebo celého těla, v armádě 

zase například k simulaci letu či bojových situací, které jsou mnohonásobně úspornější 

než skutečné cvičení. Díky neustálému vývoji na poli mobilních technologií (zejména 

oblast displejů a pohybových čidel) prochází evolucí i VR. Díky tomu lze zajistit jemný 

obraz (stále je ovšem prostor pro zdokonalení) a náhlavní soupravy již nejsou těžké 
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a neforemné, jako tomu bylo v roce 1994. Hlavními výrobci jsou v dnešní době 

společnosti Oculus (produkt Oculus Rift – pasivní VR), Sony (Playstation VR – 

interaktivní VR) a HTC (HTC Vive -  interaktivní VR). Poslední zmíněná společnost má 

svůj produkt nejpropracovanější a s ním i nejlepší zážitek z používání.  

 

obr 4 Porovnání vývoje virtuální reality 

(zdroj: Vlastní zpracování na základě: AUKSTAKALNIS, 1994) 

 

Na výše uvedených fotografiích je porovnání třetího stupně VR – minulost 

reprezentována rokem 1993 a současnost, kterou reprezentuje model HTC Vive z roku 

2015. Současnost již nepotřebuje velkou a nekomfortní helmu, ta je nahrazena brýlemi, 

které váží pod 500 gramů. Také již uživatel nemusí stát na pohyblivé podlaze – 

tu nahrazují dvě kamery produktu HTC Vive v rozích místnosti, které přenášejí pohyb 

„hráče“ do virtuálního světa. Interakce s prostředím je zajištěna pomocí dvou ručních 

ovladačů, které snímají pohyb rukou v prostoru. Ovladače jsou vybaveny tlačítky, které 

dokáží, aby ruce uchopily jakýkoli předmět ve virtuální realitě a pohybovaly s ním. Pás 

kolem pasu, který je vidět na promotérce, je módním doplňkem, který nemá s VR nic 

společného.  
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2.9.5 Rozšířená realita 

Odlišným směrem se vydal americký softwarový a hardwarový gigant Microsoft se svým 

produktem Hololens, jenž je pro průmysl lákavější. Přes brýle Hololens vidí uživatel 

reálný svět, který je doplněn o hologramy, se kterými lze dále pracovat. Využití nekončí 

hraním her či konzumováním multimediálního obsahu, ale u Hololens lze vytvářet 

trojrozměrné objekty s využitím designu, technických a konstrukčních vlastností. Změní 

se tak opět mnoho odvětví, od medicíny, kdy chirurg uvidí aktuální informace o stavu 

pacienta a kudy vést přesný řez skalpelem, po architekturu, kdy architekt uvidí postavený 

dům na prázdné parcele. Tato technologie se nazývá rozšířenou realitou, která obohacuje 

námi vnímaný svět o informace a modely. Negativní vlastností tohoto řešení je cena 

a fakt, že Microsoft toto zařízení poskytuje jen vybraným partnerům na testování. 

(živě.cz, 2015). 

Projekt Google Tango 

Úkolu, jak dostat rozšířenou realitu mezi běžné spotřebitele, za přijatelnou sumu, 

se zhostila další americká softwarová a hardwarová společnost, společnost Google. 

Projekt Tango je další oblast, jak udělat chytré mobilní telefony ještě chytřejšími tím, 

že vnímají prostor kolem sebe. Díky soustavě tří kamer na zadní straně telefonu, telefon 

pozná tvar místnosti a předměty v ní. Předměty dokáže rozměrově měřit a přidávat další, 

které jsou uložené 

v databázi aplikace, 

a ty upravovat. 

Výsledek promítne 

v reálném čase na 

displej chytrého 

telefonu.  

 

 

 

Nespornou výhodou je, že technologie je již úspěšně implementována do telefonů střední 

třídy, která se vyznačuje cenou zařízení do 12 tisíc korun (živě.cz, 2015).      

Obr. 5 Rozšířená realita a aplikace Lowe´s Vision 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě: Googleplay.com, 2017) 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Začátek této kapitoly je věnován historii, předmětu podnikání a nejdůležitějším milníkům 

akciové společnosti Internet Mall. Navazuje oddíl, který definuje organizační strukturu, 

která je popsána z pohledu akciové společnosti a také z pohledu skupiny Mall Group. 

Ústřední část popisuje nákupní návyky českého zákazníka a také vnímání e-shopu 

Mall.cz. Poslední oddíl této kapitoly se věnuje analýzám vnitřního a vnějšího okolí 

podniku. Všechny tyto analýzy pomáhají odhalit vnitřní a vnější faktory, mající vliv na 

společnost Internet Mall, a tím i na tento projekt.  

3.1 Historie a předmět podnikání 

Společnost Internet Mall, a.s. (dříve Bilezbozi.cz, s.r.o.) byla založena 13. října roku 

2000. Ideou bylo změnit model nakupování elektroniky na internetu z tzv. „katalogového 

prodeje“ na plnohodnotný nákupní proces, ve kterém krom vybraného produktu jdou ruku 

v ruce informace a kompletní zákaznický servis. Postupem času se k elektronice 

přidávaly další položky (nejen elektronického charakteru) a dnes je společnost Internet 

Mall mezi třemi největšími tuzemskými e-shopy, která nabízí více než 140 tisíc různých 

produktů. Za tuto širokou škálu různých produktů vděčí konceptu jménem partnerský 

prodej. 

Firma se nevěnovala jen rozšiřování sortimentu, ale i rozšíření trhu, na kterém působí. 

Od roku 2005 začala expandovat na zahraniční trhy -  na Slovensko, do Maďarska, Polska 

a Německa. Další významné milníky jsou uvedeny níže. 

3.1.1 Historické milníky společnosti Internet Mall 

2001 – Masivní investice do infrastruktury, logistiky, rozšíření sortimentu a zákaznických 

služeb. 

2002 – Realizace vize nákupní galerie, propojení s dalšími obchody, vstup nového 

partnera Eduarda Mika. 

2005 – 2007 – Expanze společnosti na další mezinárodní trhy (Slovensko, Maďarsko, 

Polsko a Německo). 

2008 – Vznik holdingové společnosti Netretail Holding, B.V., díky které vstupují nový 

investoři, mj. i americký Intel. Nasazení informačního systému SAP. 
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2009 – Systém SAP je plně implementován a funkční, otevření automatizovaného 

logistického centra, 22 dosavadních partnerských obchodů se zastřešuje pod jednu značku 

MALL.cz. 

2010 – Všechny zahraniční pobočky pracují se systémem SAP, další investice 

do technologií a logistiky. 

2011 – Uzavření německé pobočky, cílení na trh střední a východní Evropy, otevření 

mnoha kamenných poboček pro osobní odběry, vstup na trh bývalé Jugoslávie. 

2012 – Odkup největšího slovinského internetového obchodu Mimovrste, rozšíření 

sortimentu o značkovou módu a knihy. Spuštěna mobilní verze e-shopu, spuštěn 

věrnostní program. 

2013 – Spuštěna největší reklamní kampaň v historii obchodu včetně televizní. Zavedena 

doprava zdarma od 1000 Kč. 

2014 – rozšířen sortiment z 95 000 druhů zboží na 140 000. Otevřeny další kamenné 

prodejny (dohromady již 18), začátek budování nového logistického centra. 

2015 – Nové logistické centrum (Mall.cz, 2016). 

 

V současné době společnost sídlí v Praze – v Holešovicích, U garáží 1611/1. V hlavním 

městě má také 5 výdejních poboček. Na periférii se nachází distribuční logistické 

centrum, odkud každý den vyjíždí plně naložené nákladní vozy, které rozváží zboží do 

ostatních poboček. Ty lze nalézt v každém kraji České republiky, vyjma kraje 

Středočeského. Kromě výše uvedených 18 poboček lze zboží vyzvednout na dalších 

83 místech v České republice díky tzv. Uloženkám, (Mall.cz, 2016). 
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Obr. 6 Logo společnosti  

(Zdroj: Mall.cz, 2017) 

 

Vize společnosti: 

„Stát se jedničkou v e-commerce s nejhodnotnějším portfoliem na CEE trhu a 

postavit koncept moderní e-commerce pod hlavičkou Mall Group.“ (Mall Group, 2017). 

3.2 Organizační struktura 

Společnost Internet Mall, a.s. poskytuje zaměstnání přibližně 1 200 lidem, což jí řadí mezi 

velké obchodní podniky. Jak je uvedeno výše, jedná se o akciovou společnost, konkrétně 

jde o dualistický systém akciové společnosti, pro který jsou charakteristické tři složky: 

 

1. Představenstvo – statutární orgán, který vede společnost v období mezi valnými 

hromadami. Má za úkol operativně rozhodovat a vést účetnictví. Představenstvo 

je tvořeno třemi členy. Jsou to pánové Dušan Zábrodský, Petr Tomášek a Marek 

Liška. 

 

2. Dozorčí rada – hlavním úkolem je dohlížet na činnost představenstva. Dozorčí 

radu tvoří pan Jakub Havrlant a pan Petr Mahdal. 

 

3. Valná hromada – nejvyšší orgán akciové společnosti. Jde o shromáždění všech 

akcionářů (tedy vlastníků). Společnost má jediného akcionáře, a to holandský 

Netretail Holding B.V. Ten vlastní 338 975 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 

1 000,- Kč (Justice.cz, 2017). 
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Konkrétní oddělení a lidé za ně zodpovědní 

CEO (Chief Exucutive Officer) – pan Jakub Havrlant – stojí v čele investiční skupiny 

Rockaway, kterou založil v roce 2013. Pod tuto skupinu sloučil své dosavadní investiční 

aktivity. Po vzniku MALL GROUP se ujal jejího vedení, aby se podílel na naplnění své 

vize vytvořit z MALL GROUP hráče evropského významu s důrazem na maximální 

spokojenost a inovace.  

 

Finanční oddělení – stará se o finanční zdraví skupiny MALL GROUP a zpracovává 

účetnictví a reporting vůči akcionářům. Za finanční oddělení je zodpovědný pan Petr 

Tomášek. 

 

Oddělení zákaznické péče a maloobchodu – má na starosti pan Ivan Vodička. Jeho 

oddělení zajišťuje reklamační proces, provoz informační linky a call centra obecně, 

feedback na porovnávací portálech a feedback v diskuzích o produktu. Dále má na starosti 

výdejní síť poboček, zpětnou logistiku a dohled na chod skupinových integračních 

projektů.  

 

Marketing – toto oddělení vede marketingové aktivity a dohlíží na hladký průběh 

kampaní. Ve skupině MALL GROUP se o marketing stará pan Sean Gaddis, který má 

bohaté zkušenosti od mezinárodních firem jako je Skype nebo eBay. 

 

Oddělení nákupu a odbytu – se zaměřuje na obchodní strategii na skupinové úrovni 

a práci s dodavateli, tzn. že obchoduje, hledá a vyjednává nové obchodní příležitosti. Tuto 

pozici zastává bývalá ředitelka obchodu v Netretail Holding paní Jitka Dvořáková.  

 

Oddělení „Countries & Marketplace“ – je zaměřeno na zahraničí trh, na kterém také 

e-shop Mall působí. Toto oddělení je zodpovědné za správné fungování poboček 

v zahraničí a také za strategii pro partnerský prodej. Řídí ho pan Dušan Zábrodský. 
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Oddělení technologie – do oddělení informační technologie spadá provoz, výzkum 

a vývoj informačního a prodejního systému, informační a komunikační technologie. Tuto 

roli zastává pan Petr Mahdal, CTO (Chief Technology Officer).  

 

Oddělení IT – pan Michal Táborský, CIO (Chief Information Officer) má v MALL 

GROUP na starost celkovou architekturu systémů, tedy jejich strukturování do modulů 

a komponent, dále technologickou strategii a směřování v této oblasti do budoucna.  

 

Oddělení logistiky – primárním úkolem tohoto oddělení je zajistit příjem a expedici 

zboží zákazníkům i do výdejních poboček. Dále rozvíjet logistickou infrastrukturu. 

Oddělení logistiky vede pan Pavel Knap.  

 

 Oddělení lidských zdrojů – má za úkol vést pracovněprávní agendu, zajišťuje nábor 

i rozvoj všech zaměstnanců. Toto oddělení vede pan Marek Liška, který je zodpovědný 

za HR strategii a rozvoj, zabývá se HR centralizací (Mall.cz, 2017).  
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3.3 Současný stav výběru zboží 

3.3.1 Sortiment zboží  

Jak je uvedeno výše, společnost v současné době nabízí opravdu široký sortiment zboží. 

S lehkou nadsázkou lze říci, že kromě živých zvířat a léků na předpis nabízí snad vše. 

Produkty jsou přehledně rozděleny do kategorií, které se pak jsou děleny do detailnějších 

skupin. 

 

Obr. 7 Kategorie produktů Mall.cz, 

(Zdroj: Mall.cz, 2016) 

 

3.3.2 Proces výběru zboží 

Značnou nevýhodou internetových obchodů, je absence fyzického poznání zboží. Ano, 

zákazník si může požadované zboží prohlédnout na produktových fotografií, ale ty jsou 

kolikrát jen povedenými rendery od výrobce (render – grafický výstup návrhu produktu). 

A toto řešení využívá i e-shop Mall.cz. Zboží je zde roztříděno do kategorií, které 

zákazník využije, pokud přesně neví, jaký produkt chce. Například, zákazník má 

v úmyslu si zakoupit novou chladničku do své domácnosti, ale už neví, jakou si vybrat. 

V takovém případě bude postupovat podle kategorií Bílé zboží › Chladničky › a vybere si 

podskupinu chladniček, která mu vyhovuje (volně stojící, vestavěné, americké apod.). 
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Z té již může nahlédnout na konkrétní produkty. Každý produkt má svojí vlastní stránku, 

jež se ho snaží detailně popsat, a to pomocí pěti karet. 

 

Obr. 8 Karty popisující produkt 

(Zdroj: Mall.cz, 2016) 

 

První dvě karty se zabývají popisem a vlastnostmi produktu. Karta „Popis“ vyzdvihává 

hlavní výhody produktu a jeho základní vlastnosti. Nachází se zde také produktová 

fotogalerie. Fotografie jsou většinou dodané výrobcem, a daný produkt o něco málo 

„přikrášlují“. Zákazníka ale více zajímá karta „Parametry“, která mu pomůže si udělat 

představu o velikosti, váze, funkcích apod. Pokud je pro něj nějaký termín cizí nebo mu 

dostatečně nerozumí, může využít nápovědy v podobě otazníku, která je hned vedle 

onoho termínu.  

Třetí karta má výhodu v tom, že jí zákazníci řídí sami. Ten, kdo si daný produkt 

zakoupil, dostává možnost se o něm vyjádřit a zhodnotit, jestli produkt naplnil jeho 

očekávání, nebo mu něco schází. Na škále od jedné do pěti pak může produkt ohodnotit 

hvězdami a k nim přidat klady a zápory produktu či text, týkající se zboží nebo nákupu.  

Čtvrtá karta „Diskuse“ dává příležitost těm, kteří si produkt ještě nezakoupili, protože 

o něm mají nějaké nejasnosti.  Potenciální zákazníci zde mohou položit dotaz, na který 

odpoví zaměstnanec společnosti nebo kdokoli, kdo má zkušenost s produktem a zná 

odpověď na otázku (musí být ovšem registrovaný a přihlášen na stránkách e-shopu).  

Poslední karta „alternativy“, nabízí podobné zboží. Výbornou funkcí je možnost 

porovnání alternativních výrobků v rámci kategorie. Porovnání funguje na základě karty 

„Parametry“, jejíž informace o výrobcích jsou dány do sloupců vedle sebe.  
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Díky kartám má tak zákazník dostatečné množství informací o produktu. Jedinou 

nevýhodou, které současné řešení trpí, je absence prohlídnutí zboží ze všech stran, 

případně i ukázka, jak produkt funguje. U kamenných obchodů není problém zboží 

vystavit, popř. jej zákazníkovi předvést. U e-shopů, které mají vlastní výdejnu a menší 

prodejní sortiment je to řešeno konceptem showroom. Produkty v takových výdejnách 

nelze přímo zakoupit na místě, protože tam není vytvořena jejich skladová zásoba, ale lze 

se tam s nimi seznámit a vyzkoušet, jak fungují. Pokud je návštěvník spokojen může si 

ho samozřejmě u obsluhy showroomu objednat.  

 Jak ale zákazníkovi pomoci a vyjít vstříc, pokud e-shop disponuje obrovským množstvím 

zboží, které showroom nepojme? Způsobů je více. Například konkurenční e-shop, 

Alza.cz, má na výdejnách částečný showroom, kde ukazuje klíčové produkty sezóny, na 

které se zákazníci těší. Většinou jde o novou řadu telefonů, notebooků, elektrických 

zubních kartáčků či kuchyňských robotů. Tato možnost ale neřeší základní problém a to 

ten, jak se má zákazník seznámit se zbylými tisící a tisíci produkty. 

Další možnost rozšiřuje výše popsanou a nejvíce používanou metodu propagace produktů 

v e-shopech a to fotogalerii. Koncem roku 2014 začal nový trend v prohlížení produktů 

v e-shopech – trojrozměrné náhledy zboží. Tyto 360° fotografie napomáhají zákazníkům 

si předmět představit ze všech stran, bez nutnosti zobrazení desítek fotografií. Díky tomu 

je tedy proces výběru zboží jednoduší a příjemnější. Kromě toho, také takové funkce 

zvyšují loajalitu zákazníků a odlišují daný e-shop od konkurence (Parlamentnilisty.cz, 

2014) 

Poslední možnost vychází z kombinace dvou výše popsaných. Vytvoření virtuálního 

showroomu s trojrozměrnými modely produktů. Tato možnost bude předmětem návrhové 

kapitoly této diplomové práce. 

3.4 Obecná analýza zákazníka 

Český statistický úřad (dále ČSÚ) za rok 2016 zaevidoval celkem 3,825 mil. jednotlivců 

(z 8,773 mil., jednotlivec je osoba starší 16 let), kteří provedli jednorázový nebo 

opakovaný nákup v internetových obchodech. Genderově převládly ženy (přibližně 

o 157 tis. více oproti mužům). Zákazníky nejvíce zajímaly následující kategorie: 
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Tab. 6 Nejčastější kategorie nákupu - zboží  

(Zdroj: czso.cz, 2017) 

Nejčastější kategorie nákupu roku 2016 (zboží) Počet nákupů (v tis.) 

1. Oblečení, obuv, módní doplňky, sportovní potřeby 2527,2 

2. Vybavení domácnosti, včetně bílé elektrotechniky  

     a elektrospotřebičů 

1195,5 

3. Elektronika, PC hardware a software 1045,4 

4. Potraviny, nápoje, drogerie, léky a vitamíny 864,7 

5. Filmy, knihy, hudba, časopisy, e-learningové materiály 697,3 

6. Hračky a stolní hry 541,2 

 

Tab. 7 Nejčastější kategorie nákupu - služby  

(Zdroj: czso.cz, 2017) 

Nejčastější kategorie nákupu roku 2016 (služby) Počet nákupů (v tis.) 

1. Vstupenky na kulturní a sportovní akce 1756,1 

2. Finanční služby (pojištění, cenné papíry, půjčky) 851 

2. Ubytování 764,1 

3. Letenky, jízdenky na vlak, autobus či pronájem aut 703,8 

5. Jiné služby (fitness, wellness, fotoslužby apod.) 368,9 

6. Telekomunikační služby (poplatky TV, internet, pevný 

     a mobilní telefon, atd.) 

226,1 

 

Způsob platby 

Čeští zákazníci nejraději platili hotově, nebo kartou, ale mimo internet (tzn. při osobním 

odběru na pobočce, nebo na dobírku). Bankovní převod je také velmi atraktivní, naopak 

nejméně rozšířená je elektronická peněženka (czso.cz, 2017). 
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Hledání informací o e-shopech a cenách 

Téměř polovina českých zákazníků využívá vždy, nebo téměř vždy internetového 

srovnávače cen (např. Heureka) před nákupem zboží (40 % občas, 13,7 % výjimečně či 

vůbec). Nejvíce používaným srovnávačem je Heureka.cz (50% podíl), druhým je 

Zboží.cz (45% podíl) a třetím Hledejceny.cz (4%), (czso.cz, 2017). 

Hledání informacích o produktech/službách 

Přibližně 70 % zákazníků hledá informace o produktu/službě. Oproti roku 2010 se jedná 

o 20 % nárůst. Pozitivní je také genderový údaj, který je až na dvě desetiny procenta 

vyrovnaný ve prospěch mužů (68,4 % ku 68,2 %), (czso.cz, 2017). 

Obavy z online nákupu 

Jednotlivci, kteří provedli online nákup měli největší obavu z toho, že si nebudou moct 

zboží „osahat“, tedy jej pořádně poznat (40 %). Další pochybnosti byly ohledně 

komplikací při reklamaci (21 %), zneužití platebních údajů (10 %) a po dvou procentech 

byla obava ze zneužití platebních údajů a nemožnost konzultace s prodavačem. Zbytek 

jednotlivců (25 %) nakupovalo bez obav, (czso.cz, 2017). 

Důvod online nákupu 

Online nákup kvůli nižší ceně, oproti kamenným obchodům, provádí 11 % jednotlivců. 

Dalších 20 % jednotlivců nakupuje kvůli úspoře času a 22 % se chce vyhnout frontám 

a tlačenicím. Větší výběr zboží je důvodem upřednostnění e-shopu oproti kamennému 

obchodu pro 21 % jednotlivců. Hlavní příčinou online nákupu je jednoduché a okamžité 

porovnání zboží pomocí srovnávačů (26 %), (czso.cz, 2017). 

 

3.4.1 Srovnávač Heureka.cz a vnímání e-shopu Mall.cz zákazníky 

Uvedený srovnávač Heureka.cz patří na špičku Českých internetových srovnávačů cen. 

Zákazníkům pomáhá a ulehčuje rozhodnutí již od roku 2007. Roku 2015 je odkoupen 

skupinou Rockaway společně s e-shopem Mall.cz.  
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Heureka.cz eviduje nad 36 tisíc e-shopů působících na území České republiky. Pro 

zákazníky má připravené tyto služby:  

 porovnání cen produktů, 

 porovnání a vyhledání různých parametrů produktů, 

 sleduje vývoj slev a novinek na trhu, 

 zajišťuje recenze produktů, 

 varuje před podezřelými e-shopy (Heureka.cz, 2017). 

 

Služba Ověřeno zákazníky 

Server dále nabízí, aby zákazník do deseti dnů ohodnotil obchod, v němž uskutečnil 

nákup. Toto hodnocení probíhá pomocí tří oddílů. V prvním oddílu, pomocí škály hvězd, 

zákazník odpovídá na čtyři jednoduché otázky ohledně spokojenosti s dodací lhůtou, 

přehlednosti internetového obchodu a kvality komunikace a dopravy. 

Poté má zákazník prostor sepsat klady a zápory, jaké uzná za vhodné, týkající se dané 

transakce. Na závěr může do textového pole sepsat své zkušenosti a názory na e-shop. 

Heureka.cz nazývá tuto možnost zpětné vazby jako Recenze. 

Účelem celého tohoto postupu je vytvoření databáze, jež má potenciálního kupce varovat 

před podezřelým obchodem, který například nedodržuje slíbené slevy, požaduje platbu 

předem s následným neodesláním zboží, nereaguje na dotazy zákazníků apod. 

E-shopy, se kterými jsou zákazníci spokojeni, jsou na Heurece.cz opatřeny modrým, nebo 

ještě lépe zlatým logem „Ověřeno zákazníky“. To znamená, že obchod splnil jistá kritéria: 

Modré logo Ověřeno zákazníky – e-shop dostal desítky hodnocení během posledních 

tří měsíců a zároveň jeho hodnocení nekleslo pod 88 %. 

Zlaté logo Ověřeno zákazníky – e-shop dostal stovky hodnocení během posledních tří 

měsíců a zároveň jeho hodnocení nekleslo pod 95 % (Heureka.cz, 2017). 

Společnost Internet Mall, a.s. kolísá na hranici 94 až 96 %, tzn., že někdy má zlaté, jindy 

zase modré logo. Tento jev může být následkem různých sezónních akcí, kdy jsou 

připraveny akční výrobky, které mohou jít ihned k expedici a splnit zákazníkovo 

očekávání. Také jsou delší otevírací doby výdejních míst, doprava zdarma na všechny 
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výrobky a podobné přidané služby, které jinak nejsou celoroční. Jistým způsobem může 

hodnocení ovlivnit i konkurence, nicméně to je neověřená spekulace.  

Zákazníci se pomocí hodnocení na serveru Heureka.cz vyjádřili k e-shopu více než 

710 000 krát. Zhruba každý třetí zákazník zanechá recenzi. V současné době je 

s obchodem spokojeno 94 % zákazníků. Nejčastěji si cení rychlost nákupu, způsob dodání 

a spolehlivost obchodu. Dále si pochvalují nižší cenu oproti konkurenci, která ovšem 

nebývá vždy nejnižší, ale Mall.cz jí kompenzuje přidanou hodnotou v oblasti služeb 

(např. zdarma dopraví nový elektrospotřebič, starý odveze a postará se o jeho ekologickou 

likvidaci). Dále je chválen velký výběr sortimentu (Mall.cz zastřešuje pod jednu značku 

přes 20 obchodů). Na zákazníky dělá i kladný dojem přátelský přístup, a to ať už ohledně 

online podpory, call centra nebo profesionálního přístupu na výdejních pobočkách 

(Heureka.cz, 2017). 

 

Následující informace vychází ze serveru Heureka.cz k datu 31. 3. 2017. Počet stížností 

je přibližný a byl získán následujícím postupem: 

Byly zaevidovány všechny stížnosti za první týden každého měsíce (nalezeno 16 druhů 

stížností) a vynásobeno čtyřmi (počet týdnů v měsíci). Následně bylo vše sečteno. 

V prvním kvartále roku 2017 přibylo na stránkách Heureka.cz přibližně 4 660 stížností 

na internetový obchod Mall.cz.  

Zákazníky, které obchod určitým způsobem zklamal, je 6 procent (přibližně 42 700 

zklamaných zákazníků, kteří se vyjádřili). Nejčastější výtky, které lze za první kvartál 

roku 2017 nalézt jsou: 

Doručení a sledování zásilky – téměř 900 zákazníků je nespokojeno s dopravcem zboží. 

Zboží přišlo buď poničené, nebo pozdě. Společnost Internet Mall spolupracuje s těmito 

přepravci: PPL, Česká pošta, INTIME, TopTrans a Gebrüder Weiss.  Až na posledního 

uvedeného, lze stížnosti nalézt na všechny výše uvedené.  

Čekací lhůta – nesouvisí s doručováním ale mylnou informací na stránkách, že je zboží 

k dispozici na skladě (přitom jde o tzv. partnerský prodej, u kterého zákazník čeká déle). 

K této negativní zkušenosti se vyjádřilo 640 zákazníků. 
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Informace o zboží a nepřehlednost stránek – pro přibližně 530 zákazníků mělo pocit, 

že nemá dostatečné informace o zboží, nebo že jsou na stránkách milné. Celkově 

nepřehlednost stránek byla e-shopu Mall.cz vyčtena 480 krát (Heureka.cz, 2017) 

 

Dosažené certifikáty  

Další jistotou pro zákazníky a jejich nákup bez obav jsou certifikáty kvality, které 

společnost během svého působení obdržela.  

Certifikace APEK (Asociace pro elektronickou komerci) – Bezpečný nákup. Tato 

certifikace potvrzuje, že společnost dodržuje slíbené dodací lhůty, dodává odpovídající 

kvalita prodávaných produktů, je odpovědná za zboží a řešení reklamace.  

Certifikace APEK II. Stupeň 

Mall.cz úspěšně prošel rovněž testováním pro certifikát II. Stupně APEK (společnost 

je v několika kolech testována pomocí metody „Mystery-shoping“, hlavním cílem 

je pomoci zákazníkovi rozpoznat obchody nabízející vysokou kvalitu služeb), 

(Mall.cz,  2017). 

3.5 Kritická analýza společnosti 

3.5.1 Analýza SLEPT 

Ke zkoumání vnějšího okolí organizace, resp. projektu se používá tato analýza. Jejím 

úkolem je vyhodnotit externí faktory, které můžou projekt ovlivnit. Analýza přitom 

nemapuje pouze stávající stav, ale zabývá se i budoucí situací. Výsledkem je přehled 

důležitých faktorů vnějšího prostředí, včetně jejich popisu a dopadu na projekt. 

 

Sociální okolí společnosti 

 Dle ČSÚ používá pravidelně internet (alespoň jednou týdně) 6,4033 milionů 

jednotlivců (73 %). Z toho 59,7 % jednotlivců provedlo jednorázový či opakovaný 

nákup (czso.cz, 2017). 
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– Dlouho očekávána datová revoluce, která má za úkol snížit a vyrovnat ceny 

mobilních datových tarifů s ostatními evropskými státy, může přilákat skupinu 

jedinců, kteří internet nikdy nepoužili (dle ČSÚ 18,5 %, ani ne tak nejpočetnější 

skupinu občanů důchodového věku 1,22 mil. osob, jako skupinu zaměstnaných – 

238 tisíc apod.). Tzn. i zvýšený počet internetových nákupů a zvýšený zájem 

o nové technologie v zábavním průmyslu – např. virtuální realita.  

 

 Dle ČSÚ byla obecná míra nezaměstnanosti k lednu 2017 3,5 %. Toto číslo během 

roku 2016 kolísalo kolem 4 % (1Q - 4,3 %; 2Q - 3,9 %; 3Q - 4,0 %; 4Q 3,6 %) 

a stejný trend se dá předpokládat i nadále (czso.cz, 2017). 

 

– Začátkem roku 2017 byla zvýšena minimální mzda (na 11 000 korun). Politická 

pravice varuje před negativními dopady zvýšení minimální mzdy na 

zaměstnanost, levice naopak říká, že vyšší minimální mzda by měla motivovat 

k práci. Analýza vypracovaná Úřadem vlády ČR prokázala vliv výše minimální 

mzdy na celkovou zaměstnanost jako nevýznamný. Obecně lze tedy předpokládat, 

že zvýšená minimální mzda bude více motivovat jednotlivce k nákupu zboží 

a služeb (Picl, 2014). 

 

Legislativní faktory  

 Zákon o ochraně spotřebitele – zejména informační povinnosti § 9, §10, §10a. 

 

– Produkt ve virtuálním showroomu musí být doplněn o informace v souladu 

s těmito zákony. Tzn. musí být například uvedeny vlastnosti prodávaného 

výrobku, cena a materiál ze kterého je vyroben. Další informace jako například 

správná údržba či riziko, vyplývající z nesprávného používání, musí být uvedeny 

v přibaleném návodu. Stávající e-shop informační povinnosti splňuje a při tvorbě 

virtuálního showroomu lze z něho vycházet. 
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 Občanský zákoník – paragrafy § 612 - § 627, § 1810 - § 1867.  

 

– Občanský zákoník se internetového podnikání dotýká nejvíce. Ve výše 

zmíněných paragrafech jsou uvedeny údaje, které je povinné uvádět na stránkách 

internetového obchodu. Virtuální showroom ovšem není nový internetový 

obchod, ale jedná se o dodatečné rozšíření stávajících stránek e-shopu, které výše 

uvedené paragrafy občanského zákoníku splňují.  

 

 Společnost dodržuje veškeré místní i právní předpisy zejména Zákon 101/2000, 

Sb. o ochraně osobních údajů a zajišťuje sběr dat při registraci do e-shopu v souladu 

s tímto zákonem. 

 

 Průmyslová práva, licence a patenty 

 

– Projekt disponuje chráněným know-how, které může uniknout, nebo naopak 

může porušit cizí know-how, případně je smluvně využívá. 

 

  Společnost respektuje životní prostředí a spolupracuje již 10 let se společností 

ASEKOL. 

 

  Lze tedy říci, že celková situace v tomto odvětví se nepotýká s žádnými 

legislativními problémy. Společnost respektuje všechna nařízení a zákony, které jsou 

vázány s jejím předmětem podnikání.  

 

Ekonomické faktory 

 Průmysl 4.0 je nový trend automatizace, který změní nejedno odvětví. Myšlenkou 

průmyslu 4.0 je naprostá automatizace procesu pomocí robotů a IoT hardwaru 

(Internet of Things).  

 

– V první fázi nástupu průmyslu 4.0 lze předpokládat stoupající nezaměstnanost, 

časem vzroste poptávka po pracovnících s vyšší kvalifikací, kteří se budou o chod 

strojů starat. Také vzniknou místa v oblasti IT, vývoje a marketingové 
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komunikace. Zahraniční zkušenosti ukazují, že jedno ztracené místo bude 

postupem času nahrazeno 2,5 místa nového. Začnou mizet místa s nízkou 

kvalifikací, tedy pozice, s nízkou přidanou hodnotou a postupně budou 

nahrazovány místy kvalifikovanějšími, což ve finále zvýší paritu kupní síly a tím 

pádem spotřebu a blahobyt společnosti (ihned.cz, 2015). 

– Společnost Internet Mall se již částečně na této vlně veze. Roku 2015 otevřela 

z 80 % automatizovaný centrální sklad. Další příležitostí může být automatizace 

procesu skenování produktů do databáze Mall.3D, která se stane základním 

kamenem pro virtuální showroom.  

 

 Podle analytiků společnosti Gartner (americká společnost zabývající se výzkumem 

a poradenstvím v oblasti IS/ICT technologií) bude do roku 2020 využívat 100 miliónů 

zákazníku po celém světě rozšířené nebo virtuální reality k nákupům 

(Gartner.com, 2016). 

 

– Stále více obchodníků se zajímá o to, jak zapojit do procesu nakupování 

a nákupního zážitku více zákazníků. S rostoucími možnostmi využívání 

mobilních zařízení se smazávají hranice mezi fyzickým a digitálním světem. 

Vlastníci značek i obchody budou muset vyvinout mechanismy, jak tuto změnu 

chování využít a zlepšit zákaznický zážitek během nakupování.  

 

– Společnost Internet Mall by mohla této předpovědi využít a stát se hlavní tváří 

nového stylu nakupování v České republice. V současné době využívá rozšířené 

reality ve svých katalozích švédská společnost Ikea nebo britský Land Rover, 

který umožňoval v jednom pražském autosalonu si prohlédnout nový model vozu 

Discovery ve virtuální realitě ještě předtím, než ho autosalón měl fyzicky 

k dispozici. 

 

 Pro e-shopy, které se zabývají nákupem a prodejem, bez dalšího zpracování, platí od 

1. března 2017 povinnost elektronické evidence tržeb. 
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– E-shop Mall.cz spadá do výše uvedeného kritéria, tudíž mu zákon ukládá, 

vystavit zákazníkovi účtenku s FIK číslem (záleží na způsobu platby). Zákon 

umožňuje, aby účtenka byla vystavena v elektronické formě (např. e-mail), 

přičemž prodávající se musí s kupujícím dohodnout předem. Je také nutné 

zákazníka informovat o skutečnosti, že je elektronická evidence tržeb v e-shopu 

vedena. E-shop Mall.cz o těchto věcech informuje v obchodních podmínkách, 

které zákazník musí odsouhlasit před každým nákupem. Po prohlídnutí produktu 

ve virtuálním showroomu a vložením zboží do nákupního košíku bude zákazník 

muset dokončit objednávku v klasickém prostředí webové stránky, aby se mohl 

plně soustředit na přečtení obchodních podmínek a vyplnění doručovacích 

a platebních údajů.  

 

 Ukončení umělého oslabení koruny  

 

– V projektu má konec intervencí výhodu v případě, kdy je drahé 3D skenovací 

zařízení nakoupeno ze zahraničí. Celkově pro e-shop bude nyní, importované 

zboží levnější. 

 

 Inflace v České republice je na úrovni 2,6 % (březen, 2017).  

 

– Inflace je nárůst všeobecné cenové hladiny v ekonomice, za určité sledované 

období. Pokud inflace roste v řádu procent, jedná se o inflaci mírnou. Lidé 

důvěřují penězům a ceny jsou relativně stabilní. 

 

 

Politické faktory  

 Politické faktory by neměly mít na projekt významný vliv 
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Technologické faktory  

 Analytici Gartneru také tvrdí, že do roku 2019 opustí 20 % značek své mobilní 

aplikace z jednoduchého důvodu, že zapojení zákazníků a návratnost investic do řady 

mobilních aplikací je výrazně nižší, než očekávali (Gartner.com, 2016). 

 

– V případě e-shopu Mall.cz není zapotřebí se této předpovědi obávat. Nákupy 

přes mobilní zařízení tvořily ke konci roku 2016 přes 15 % obratu, a tento podíl 

nadále stoupá. Nicméně společnost by měla vývoji aplikace věnovat pozornost 

i nadále, neboť na dvou nejvíce rozšířených mobilních platformách má aplikace 

průměrné hodnocení a plno výtek v uživatelských recenzích (blog.mall.cz, 2017) 

 

 Zařízení pro virtuální a rozšířenou realitu – inovace a vývoj 

 

– Vývoj mobilních telefonů žene kupředu i virtuální realitu (dále také VR). 

Zejména v oblasti mobilní virtuální reality, kde je chytrý mobilní telefon duší 

náhlavní soupravy. Telefon, který ještě předminulý rok představoval to nejlepší, 

co si lze na trhu pořídit, je o dva roky zástupcem střední třídy. S narůstajícím 

výkonem telefonů jde ruku v ruce i náročnost aplikací a her na hw telefonu. Ty 

staré zůstávají bez aktualizací a upadají v zapomnění – jsou nefunkční. Stále tedy 

není definován standard, který by zajistil dlouhodobou životnost produktů.  

 

– To stejné platí i pro plnohodnotná zařízení pro virtuální realitu. Zde jsou ale jen 

tři hlavní výrobci a navíc, každý ke svému produktu přistupuje po svém. 

Výsledkem je víceméně stejný zážitek, ovšem na naprosto odlišných platformách 

(HTC Vive – Windows, Oculus Rift – Android, Playstation VR – Playstation). Je 

tedy nutné se zamyslet hned zezačátku a vybrat si platformu, pro kterou bude 

showroom naprogramován a dále vyvíjen.  

 

– Příchod nové generace displejů do produktů VR. Zatím nejvyšším rozlišením, 

které je v produktech VR používáno, je 2K (2048 x 1080 pixelů) a ani toto ještě 

není zcela optimální. Lze očekávat, že v roce 2018 představí výrobci produkty se 
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4K displeji. U tohoto rozlišení se předpokládá, že se stane minimálně na dalších 

pět let standardem. 

   

 Technologické faktory jsou pro společnost stěžejní, jelikož je využívá ve své 

každodenní činnosti. Je zapotřebí tuto oblast neustále sledovat a kontrolovat, 

popřípadě investovat do nových technologií, aby společnost nepromeškala nové 

příležitosti, a to ať už v případě nástupu průmyslu 4.0, nebo projektu zabývající se 

ShowroomemVR.  

 

3.5.2 Analýza konkurence v odvětví – Porterův model 

Stav konkurence v odvětví závisí na působení pěti základních sil a výsledkem jejich 

společného působení je ziskový potenciál odvětví. Je pravidlem, že se celková ziskovost 

podniků v odvětví snižuje, když se konkurence stává aktivnější. Z perspektivy podniku je 

nejhorší možností, když se vzniklé konkurenční podmínky zmíněných pěti sil spojí 

a vytvoří tlaky tak intenzivní, že vyhlídka pro dané odvětví je více než mizivá a ve většině 

případů to pro podnik znamená období ztrát. Na druhé straně, když odvětví nabízí 

vyhlídku vysoké a dlouhodobé ziskovosti, lze usoudit, že konkurenční síly nebudou 

nadmíru silné a že konkurenční prostředí v daném odvětví bude příznivé a atraktivní 

(Fotr, 2012). 

 

Rivalita mezi existujícími podniky 

Největším e-shopem v České republice je Alza.cz, který je zároveň i největším 

konkurentem. Tento obchod, má velice podobný sortiment zboží jako Mall.cz s tím 

rozdílem, že je více zaměřen na spotřební elektroniku. Úspěšně se do prostředí 

internetových nákupů podařilo vkročit společnosti Datart (tržby pro rok 2016 5,5 mld.). 

Tento e-shop je zaměřen pouze na elektroniku a konkurovat v tomto odvětví e-shopu 

Mall.cz se mu daří. Na elektroniku je také zaměřen e-shop CZC.cz (obrat 3,2 mld.), 

nicméně tento e-shop spadá do stejné investiční skupiny Rockaway Capital jako e-shop 

Mall.cz a tak ho nelze považovat za přímého rivala. Poslední e-shop s obratem tři miliardy 
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je Kasa.cz a díky podobnému sortimentu zboží jej lze považovat za přímého konkurenta 

pro společnost Internet Mall, a.s. 

 

Konkurence nemusí přicházet pouze z internetu, ale lze tak vnímat i kamenné 

hypermarkety, kterých je v ČR nespočet. Tyto obchody jsou však spíše zaměřeny na 

potraviny, a ostatní produkty mají jako doplňkový sortiment. S nejrozsáhlejším 

sortimentem pod jednou střechou byl hypermarket Globus s e svým hobbymarketem 

Baumarkt. Od tohoto konceptu ale upouští a chce se zaměřit na ještě širší sortiment 

potravin. Vedle hypermarketů lze považovat za konkurenční hrozbu i rozsáhlé nákupní 

galerie, ovšem ani ty se velikostí sortimentu e-shopu Mall.cz nevyrovnají.   

 

Ohrožení ze strany nových konkurentů 

Vstup nové firmy na trh, která by pokrývala tak velkou oblast sortimentu jako Internet 

Mall a jeho stávající konkurenty by byl velice obtížný. V České republice je přibližně 

36 200 internetových obchodů, kteří dohromady dosahují obratu 98 miliard korun (pro 

rok 2016, APEK). Obchod Mall.cz se na tomto čísle podílí 6,6 %. E-shopy v České 

republice denně vznikají a zanikají, rozhodně nelze ze dne na den vytvořit něco tak 

velkého a systematického, jako je první pětice v ČR, která drží téměř 40 % podílu na 

obratu (Alza.cz 17,8 %, Mall.cz 6,6 %, Notino 6 %, Datart 5,5 % a CZC.cz 3,2 %). Velké 

zastoupení mají tzv. „panelákové e-shopy“, které nemají vlastní sklady, výdejny, rozsáhlý 

personál apod (Peak.cz, 2017). 

Klidné vody výše uvedených velkých e-shopů může rozčeřit vstup zahraničních 

internetových gigantů, jako je například Amazon.com, Ebay.com nebo Aliexpress.com. 

Tyto obchody lze považovat za konkurenci již dnes, zejména díky nižším cenám 

a dopravě zdarma, nicméně tyto výhody převažují značné nevýhody jako dlouhá doba 

dodání (do dvou měsíců), obtížná reklamace a komunikace, nebo nedostatek informací 

o produktu. Aby mohly být vnímány jako nová konkurence, musely by mít mimo jiné 

české zastoupení.  

Celkově musí nová konkurence čelit faktorům, které již má dosavadní společnost 

zvládnuté. Jsou to faktory jako úspora z rozsahu, kapitálová náročnost, loajalita 
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zákazníků, vliv dosavadní značky, přístup k distribučním kanálům, vládní politika apod. 

K odvratu příchodu nové konkurence může společnost přispět následnou činností: 

dočasné snížení cen produktů za účelem uchování dosavadního tržního podílu, těsná 

vazba s dodavateli nebo využitím přebytečných finančních prostředků pro účinnou 

marketingovou kampaň. 

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Společnost Internet Mall využívá tzv. partnerského prodeje. Zprostředkovává tedy prodej 

jiných, menších obchodů a e-shopů. Vliv těchto dodavatelů je přiměřeně velký, díky 

svému nabízenému zboží a služeb s nimi spjatý. Nicméně tyto firmy nejsou jedinečné 

a při vysokých dodavatelských nárocích není těžké partnerský prodej přerušit 

a poohlídnout se po dodavateli jiném. Vliv dodavatele může podporovat produkt, který je 

jedinečný a je obtížné ho odebírat odjinud, popřípadě tvoří významnou položku pro 

odběratele. Dále není vázán na dodávky z jiného odvětví.  

 

Vyjednávací síla odběratelů 

„Náš zákazník je náš pán“. Zákazník má vysokou vyjednávací sílu, kterou si společnost 

uvědomuje. Pro společnost je důležité, aby se zákazník stal loajálním, proto má pro něj 

zavedené různé věrnostní programy, garance doručení do dalšího dne, popřípadě různé 

slevové poukazy a kupóny, pokud svých závazků vůči zákazníkovi nedosáhne. Zvýšení 

vyjednávací síly mohou odběratelé docílit, pokud jsou koncentrovaní, či nakupují ve 

velkém množství, nakupovaný produkt je standardizovaný nebo nediferenciovaný 

(snadná změna dodavatele) nebo tvoří významnou složku pro odběratele.  

 

Substituční produkty/služby 

Se substitučními produkty se musí smířit každý provozovatel e-shopu, pokud neprodává 

jedinečný produkt. Obecně platí, že čím snadněji lze nahradit existující produkty 

substituty, tím méně je atraktivní dané odvětví. Velké e-shopy musí neustále inovovat 

a analyzovat to, co si aktuálně trh žádá. Buď se poohlédne po produktech, které 
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konkurence má/nemá v sortimentu zařazené a dožene jí, popř. získá konkurenční výhodu, 

nebo se zdokonalí ve službách, které může při prodeji produktu zákazníkovi poskytnout.  

 

3.6 Porovnání informací o produktu e-shopu Mall.cz s konkurencí  

Metodika:  

Bylo vybráno pět různých produktů z kategorie elektra, které mají všechny e-shopy 

zařazeny ve svém portfoliu (tiskárna HP Deskjet 4535, mobilní telefon Apple iPhone 5S, 

herní konzole Xbox ONE, digitální fotoaparát Nikon Coolpix B500 a klávesnice Logitech 

Wireless Keyboard K400 Plus). Kategorie elektro byla zvolena záměrně, neboť je to 

oblast, kde jsou zaznamenány nejvyšší obraty a na niž, se specializují dva největší 

a nejbližší konkurenti (Alza.cz a Datart.cz).  

Dále bylo určeno 12 faktorů, které zákazníkovi produkt více přiblíží nebo zpříjemní 

nákup. Za splnění každého faktoru jsou e-shopu připsány dva body, za částečné splnění 

jeden bod a za nesplnění nula. Maximum je tedy 24 bodů. 

 

Tab. 8 Porovnání e-shopu Mall.cz s konkurencí  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě Alza.cz; Kasa.cz; CZC.cz; Datart.cz, Mall.cz, 2017) 

 Alza.cz Kasa.cz CZC.cz Datart.cz Mall.cz 

Detailní popis a 

parametry produktu 
Ano Ano Ano Ano Ano 

Fotogalerie produktu Ano Ano Ano 
Jedna 

fotografie 
Ano 

Video o produktu Ano Ne Ano Ne Ne 

3D model Ne Ne Ano Ne Ne 

Uživatelské recenze Ano Ano Ano Ano Ano 

Možnost diskuze Ano 

Pouze 

s prodáva-

jícím 

Ano Ne Ano 
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Možnost porovnání Ano Ano Ano Ano Ano 

Hlídání ceny Ano Ano Ano Ne Ano 

Doplňkové 

informace 
Ano Ano Ano Ano Ano 

Přidat do 

oblíbených, wishlist 
Ano Ano Ano Ne Ne 

Navrhované 

komplementy 
Ano Ano Ano Ano Ano 

Navrhované 

alternativy 
Ne Ne Ne Ne Ano 

Celkem 20 b 17 b 22 b 11 b 18 b 

 

Maxima bodů nedosahuje ani jeden e-shop. Nejblíže k maximu má CZC.cz který kromě 

navrhnutí alternativy splňuje vše. Jako jediný nabízí u většiny produktů interaktivní 

3D model, obsáhlou fotogalerii i s reálnými fotografiemi produktu a video, které produkt 

popisuje či radí zákazníkovi při výběru. Je zarážející, že když CZC.cz spadá do stejné 

investiční skupiny jako Mall.cz, tak existují takové rozdíly v podání informací 

zákazníkovi. E-shop Alza.cz se umístil na druhém místě, kde kromě navrhovaných 

alternativ neobsahuje 3D model produktu. Mall.cz drží pomyslnou bronzovou pozici, 

kterou mu „zajistila“ absence videa produktu, trojrozměrný model či možnost přidání 

produktu mezi oblíbené. Jako poslední je umístěn e-shop společnosti Datart.  
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Souhrnná analýza 

Závěrečná část analytické kapitoly má za úkol shrnout poznatky z předchozích analýz. 

Do tabulky o čtyřech polí jsou sepsány silné a slabé stránky společnosti, příležitosti 

a hrozby.  

 

      Silné stránky  

 rozsáhlý sortiment zboží 

 oborové špičky na manažerských 

postech 

 člen rodiny Mall Group 

 prostorné logistické centrum 

 cenový srovnávač Heureka.cz 

 dosažené certifikáty (důvěryhodnost 

obchodu) 

 inovační atmosféra společnosti 

 partnerský prodej 

 služby související s prodejem 

 

      Slabé stránky 

 nedostatek informací o zboží  

 přehlednost stránek 

 doručení a sledování zásilky 

 čekací lhůta 

 nízká spolupráce s ostatními členy 

Mall Group (např. CZC.cz) 

 

      Příležitosti 

 rostoucí trend nákupů přes mobilní 

telefon 

 rostoucí zájem o virtuální a rozšířenou 

realitu 

 klesající obavy z online nakupování 

 ShowroomVR, ARoom 

 nový trh s 3D modely 

 získání loajálních zákazníků 

      Hrozby 

 splnění požadavků zákonu o ochraně 

spotřebitele a občanského zákoníku 

 porušení průmyslových práv, licencí 

či patentů 

 podobná inovace stávající či nové 

konkurence 

 rychlé zestárnutí zařízení pro VR 
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4 NÁVRH ŘEŠENÍ A PŘÍNOS NÁVRHŮ ŘEŠENÍ 

4.1 Charakteristika projektu 

V současné době má mnoho internetových obchodů potíže s tím, že neví, jak zákazníka 

oslovit a seznámit s produktem. Někteří prodejci sází na fotogalerii produktu, jiní si dají 

více záležet a nabídnou zákazníkovi interaktivní 3D model nebo video, které zákazníkovi 

produkt více přiblíží. E-shop Mall.cz spadá do kategorie první.  

Cílem projektu je posunout společnost Internet Mall, a.s. daleko před konkurenci, pomocí 

stále rostoucí atraktivity virtuální a rozšířené reality. Projekt je plánován v době, kdy 

virtuální realita zažívá doslova renesanci, a je využívána ve stále více oblastech průmyslu. 

Díky její ceně a dostupnosti má větší šanci stát se součástí domácností, než tomu bylo 

před více než dvaceti lety. Pomocí 3D skenerů je velká část sortimentu převedena na 

digitální data a modely, které jsou základem univerzální databáze Mall.3D. Tato databáze 

tvoří jádro celého projektu. Čerpá z ní ShowroomVR, mobilní aplikace, stránky e-shopu 

a také tvoří další zdroj položek, se kterými lze obchodovat.  

Zákazník se s produktem seznámí pomocí brýlí pro virtuální realitu, nebo chytrého 

telefonu. Ty zákazníka přenesou do prostředí ShowroomVR, které je prostorné a světlé. 

Prostředí mu nabídne kategorie sortimentu, z nichž si zákazník vybere tu, která obsahuje 

produkt, se kterým se přišel seznámit. Následně se vedle sebe zobrazí vyrovnané 

produkty, v čele se zákazníkovým kandidátem. Vedle jsou postaveny konkurenční pro 

porovnání. Všechny produkty jsou doplněny o kóty s rozměry a dalšími informacemi. 

Produkty jsou ve vysokém detailu, lze jimi pohybovat, otáčet a měnit některé vlastnosti 

(např. barvu – umožňuje-li to dodavatel). Pokud se jedná např. o chladničku nebo skříň, 

je možné jí otevřít, nahlédnout dovnitř a zjistit další informace.  

Pokud zákazník vlastní chytrý telefon, nebo jiné zařízení podporující rozšířenou realitu 

(dále také jako AR – Augmented Reality), může si vyzkoušet přímo ve své domácnosti, 

jak by produkt vypadal na místě, kde ho chce mít. V mobilní aplikaci vybere produkt 

(např. chladničku) a stiskne tlačítko „ARoom“. Aplikace otevře fotoaparátu a skrze 

display promítne lednici do prostoru pokoje. Zákazník musí jen určit místo, kde bude 

produkt zakotven.  
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4.2 Specifikace cíle projektu – SMART  

 

Cílem projektu je vybudovat do jednoho roku nový styl online 

nakupování, který změní B2B a B2C modely e-commerce. 

 

S  – Výsledkem projektu je nový styl podávání informací o produktu zákazníkovi, 

pomocí ShowroomuVR a vytvoření obchodu pro vývojáře díky databázi Mall.3D. 

M – Zvýšení obratu o 25 % do jednoho roku od ukončení projektu, zvýšení 

návštěvnosti stránek a spokojenosti ohledně informací o produktech. 

A – Projekt podporují všechny hlavní zainteresované strany – myšlenka 

ShowroomuVR je lákavá a také dosažitelná. Projekt je jištěn univerzální databází 

Mall.3D. 

R – I přes velkou náročnost na zdroje je společnost schopna projekt realizovat. 

Všechny potřebné technologie jsou na trhu déle než 3 roky a lze je považovat za 

odladěné, spolehlivé a funkční. 

T – Zákazníci si budou moct novou službu vyzkoušet 1. května 2018. V tuto dobu 

bude projekt ukončen a jeho produkty budou spuštěny. 

 

4.3 Zakládací listina projektu 

Název projektu – ShowroomVR 

Krátký popis projektu: Vytvoření virtuálního showroomu, který poskytne zákazníkovi 

všechny potřebné informace o produktu. Zákazník do tohoto showroomu „vstoupí“ 

pomocí brýlí pro virtuální realitu, nebo pomocí chytrého mobilního telefonu. Nedílnou 

součásti tohoto řešení je databáze Mall.3D, ve které jsou uloženy trojrozměrně 

naskenované produkty. Důraz je kladen především na kvalitu oskenování produktů, neboť 

databáze Mall.3D bude sloužit i jako obchod pro vývojáře, kteří se zabývají tvorbou 

digitálního obsahu, jako je například zábavní herní průmysl, nebo modelovací programy.  
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Cíl projektu: Vybudovat do jednoho roku nový styl online nakupování, který změní 

B2B a B2C modely e-commerce. 

Obsah a rozsah projektu: Náplní projektu je vytvořit nový model internetového 

nakupování, ve kterém jsou spojeny informace a nové technologie. V květnu roku 2018 

se zákazník seznámí s produktem v prostředí virtuální nebo rozšířené reality. Do tohoto 

data bude naskenováno přibližně 20 tisíc produktů, které jsou buď atraktivní z hlediska 

nákupu, nebo je důležité, aby je zákazník poznal po všech stránkách.  

Důležitou součástí ShowroomuVR je databáze Mall.3D, ve které jsou uloženy jednotlivé 

modely oskenovaných produktů. Tato databáze je důležitá nejen pro samotný showroom, 

ale i jako možnost dalšího sortimentu, se kterým může společnost Internet Mall, a.s. 

obchodovat.  

Celý projekt ukončuje rozsáhlá reklamní kampaň a ostré spuštění ShowroomuVR. 

Přínos projektu: Projekt především přispěje k vytvoření konkurenční výhody, která 

pomůže dosáhnout strategického cíle společnosti. Obecným přínosem je poskytnutí 

dostatečného množství informací o nabízeném sortimentu.  

 

Plánované termíny: 

Zahájení projektu: 1. 5. 2017   Ukončení projektu: 1. 5. 2018 

 

Plánované náklady na projekt:    5 500 000,- Kč 

 

Členové projektového týmu: Projektový manažer 

Vedoucí IT oddělení 

Vedoucí technologického oddělení 

Vedoucí centrálního skladu 

Vedoucí marketingu 
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Zainteresované strany: Akcionáři společnosti  

Dozorčí rada společnosti 

Představenstvo společnosti 

Pomocná síla: Zaměstnanci společnosti Internet 

Mall, se souhlasem projektového 

manažera. Členské společnosti 

skupiny Mall Group 

 

Milníky projektu 

M1  – Rozhodnuto o realizaci Showroom VR 

                             Termíny 

                             1. 5. 2017 

M2 – Registrace názvů ShowroomVR, 

          ARoom, Mall.3D a jejich derivátů 

                             17. 5. 2017 

M3 – Naskladnění objednaného vybavení                               9. 6. 2017 

M4 – Schválení návrhu nového e-shopu  

          a mobilní aplikace 

                             25. 8. 2017 

M5 – Optimalizovaný zkušební provoz 

M5 – Spuštění reklamní kampaně 

                             24. 3. 2018  

                             25. 4. 2018 

M7 – Spuštěn ShowroomVR                              1. 5. 2018 

 

 

 

 

 

Schválil:      Místo a datum: 1. 5. 2017, Brno 

Bc. Jakub Venclovský    Podpis:  
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Tab. 9 Logický rámec projektu  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Strom cílů Objektivně ověřitelné ukazatele Způsob ověření Předpoklady a rizika 

Záměr 

projektu 

1. Poskytnout zákazníkovi 

    všechny důležité informace 

    o produktu 

 

2. Být hlavním dodavatelem  

    3D objektů pro vývojáře her,  

    sw, sw pro VR a AR na  

    evropském trhu 

 

1.1. Zvýšení návštěvnosti stránek 

       o 30 % do 1 měsíce od  

       ukončení projektu 

 

1.2. Dosáhnutí hranice  

       „98 % Zákazníků  

       doporučuje obchod“  

       na serveru Heureka.cz do 

       tří měsíců od spuštění 

       ShowroomVR 

 

2.1. Spolupráce s vývojáři her 

 

2.2. Nárůst obratu společnosti  

       o 25 % do jednoho roku od 

       spuštění Mall.3D 

       a ShowroomVR 

 

1.1. Viditelný nárůst ve 

       statistikách návštěvnosti  

       e-shopu  

 

1.2. Znatelný úbytek stížností na 

       porovnávací serverech, i ve 

       statistikách společnosti, za 

       první měsíc 

 

2.1.1. Komunikace s vývojáři,  

          faktury 

 

2.1.2. SW, hry, ve kterém jsou  

         obsaženy modely  

         z databáze Mall.3D 

 

2.2. Výroční zpráva společnosti  

 

Cíl 

projektu 

1. Vybudovat do jednoho roku 

     nový styl online nakupování, 

     který změní B2B a B2C 

     modely e-commerce. 

1.1. Zvýšení obratu o 25 % do 

       jednoho roku od dokončení 

       projektu 

 

1.2. Zvýšená návštěvnost  

       výdejních míst a e-shopu 

 

1.3. Noví registrovaní zákazníci 

 

1.4. Kladné ohlasy v médiích 

1.1. Výroční zpráva společnosti 

 

1.2. Počet vydaných pořadových 

       čísel za den, interní databáze 

 

1.3. Interní databáze společnosti 

 

1.4. Noviny, IT a Business  

       časopisy 

 Vhodně sestavený projektový 

tým 

 Bez kompromisu zpracována  

databáze Mall.3D 

 Zájem společnosti o inovace 

 Zájem o nový trh 

 Nedostatečný zájem veřejnosti 

VR a AR 

 Nedostatečný zájem vývojářů  

o 3D modely 



71 

 

Výstupy 

projektu 

1. Rozhodnuto o realizaci 

ShowroomVR 

 

2. Definování základních procesů, 

nakoupeno požadované 

vybavení, zajištěn prostor 

 

3. Naskenovaná I. vlna produktů 

 

4. Zahájen zkušební provoz 

 

5. Zajištěna propagace 

 

6. Zahájen ostrý provoz 

ShowroomuVR 

 

 

1.1. Odsouhlasena identifikační 

       listina a veškerá  

       dokumentace 

1.2. Sestavený projektový tým 

1.3. Zápis z Kick-off meetingu 

 

2.1. Sestavena WBS 

2.2. Naskladněn požadovaný  

       HW (3D skenery, PC apod.) 

       a další vybavení 

 

3.1. Založena databáze Mall.3D 

3.2. Zapojeno skenovací zařízení 

3.3. Naplněna databáze Mall.3D 

 

4.1. Propojeny prvky Mall.3D,  

       Showroom VR, stávající  

       e-shop, ARoom a mobilní 

       aplikace 

4.2. Kontrola a report 

 

5.1. Komunikace s médii  

       a vydané tiskové prohlášení 

5.2. Nová reklamní kampaň 

5.3. Oslovení vývojářských  

       společností  

 

1.1. Kontrola identifikační 

       listiny 

1.2. Informativní schůze  

       projektového týmu,  

       prezenční listina 

1.3. Zápis z meetingu, zakládací  

       listina projektu 

 

2.1. Kontrola WBS 

2.2. Faktury a dodací listy 

 

3.1. Databáze Mall.3D 

3.2. První modely v Mall.3D 

3.3. Produkt ze seznamu I. vlny  

       lze nalézt jako 3D model  

       v databázi. 

 

4.1. Nový vzhled e-shopu 

4.2. Seznam chyb a námitek  

       a jejich následné odstranění 

 

5.1. Tiskové prohlášení na  

       stránkách e-shopu  

       a v médiích 

5.2. Reklama v televizním  

       a rádiovém vysílání, na  

       internetových stránkách 

       a v tisku 

5.3. Korespondence  

     s vývojáři, uzavřené smlouvy 

 Vize společnosti 

 Vyšší sklon k riziku 

 Dostatek finančních prostředků 

 Schopné a kvalifikované lidské 

zdroje a jejich ochota a zájem, 

podílet se na projektu 

 Efektivní marketing 

 Dostatečný zájem médií 

 Zájem vývojářů o spolupráci 
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Klíčové 

činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Předložení plánu ke schválení 

1.2. Vymezení požadavků na 

projekt 

1.3. Kick-off meeting 

1.4. Registrace názvů 

ShowroomVR, Mall.3D 

a jejich derivátů  

 

2.1. Start-up workshop 

2.2. Sestavení WBS 

2.3. Výběr HW a vhodných  

       dodavatelů 

2.4. Objednávka hw a vybavení 

2.5. Zajištění zázemí pro 

       skenování v centrálním 

       skladu 

 

3.1. Vytvoření seznamu produktů 

       I. vlny skenování 

3.2. Založení databáze Mall.3D 

3.3. Zapojení a zprovoznění 

       Vybavení 

 

3.4. Školení obsluhy skenerů 

3.5. Skenování produktů I. vlny 

 

 

 

 

4.1. Propojení databáze Mall.3D, 

       ShowroomuVR a hw pro 

Časový rámec klíčových činností 

1.1.     1 den     – květen 2017 

 

1.2.     14 dní   – květen 2017 

 

1.3.     1 den    – květen 2017 

1.4.     7 dní     – květen 2017 

 

 

 

2.1.     1 den    – červen 2017 

2.2.     6 dní     – červen 2017 

2.3.     7 dní    – červen 2017 

 

2.4.     7 dní    – červen 2017 

2.5.     3 dny    – červen 2017 

 

 

 

3.1.     21 dní   – červen 2017 

 

3.2.     14 dní   – červen 2017 

3.3.     2 dny    – červenec 2017 

 

 

3.4.     3 dny     – červenec 2017 

3.5.     120 dní  – červenec – říjen 

                           2017 

Časový rámec klíčových činností 

 

4.1.     14 dní     – leden 2018 

 

 

Účastní se 

 

1.1. Akcionáři, představenstvo, 

       dozorčí rada 

       projektový manažer 

1.2. Projektový manažer 

1.3. Zainteresované strany  

       projektu 

1.4. Právní a marketingové 

       oddělení společnosti 

 

2.1. Projektový manažer a tým 

2.2. Projektový manažer a tým 

2.3. Projektový manažer,  

       oddělení technologie, 

       oddělení IT 

2.4. Projektový manažer 

2.5. Vedoucí centrálního skladu 

 

3.1. Projektový manažer,  

       oddělení nákupu a odbytu,  

       oddělení zákaznické péče 

       a maloobchodu 

3.2. Oddělení technologie, 

       Oddělení IT 

3.3. Oddělení IT 

3.4. Oddělení IT, obsluha  

       skenerů 

3.5. Obsluha skenerů 

Účastní se 

 

4.1. Projektový manažer,  

       oddělení technologie  

 

 

 Kladné výsledky studie 

příležitostí, proveditelnosti 

a realizovatelnosti 

 Projekt byl schválen hlavními 

zainteresovanými stranami 

 Vhodně sestavený projektový 

tým 

 Všechny strany mají stejnou 

představu o výsledku 

 

 Jasně stanovené úkoly 

a zodpovědnost za ně 

 Vytvořen základ komunikace 

nad projektem 

 Sjednání výhodných nákupních 

podmínek HW 

 Zázemí pro skenování musí být 

bezprašné s optimální vlhkostí 

pro elektroniku.  

 

 Dostatek času na úplné 

zaškolení obsluhy 

 Efektivní způsob skenování 

 Bezchybná evidence 

oskenovaných produktů 

 Bezchybný zápis informací 

o produktu do modelu 

 

 

 

 Vhodné postupy a technologie 
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Klíčové 

činnosti 

       virtuální realitu 

4.2. Propojení databáze Malů.3D, 

       ARoom a mobilní aplikace 

4.3. Optimalizace a hledání chyb 

       a jejich odstranění 

 

4.4. Instalace HW na výdejní 

       místa 

4.5. Školení zaměstnanců 

       poboček 

4.6. Zahájení zkušebního 

       provozu 

4.7. Optimalizace 

 

5.1. Vytvoření reklamních 

       kampaní 

5.2. Vytvoření tiskové zprávy 

5.3. Komunikace s médii 

5.4. Spuštění reklamní kampaně 

5.5. Nabídka spolupráce  

       vývojářským společnostem  

 

6.1. Spuštění ShowroomVR 

 

4.2.     14 dní     – leden 2017 

 

4.3.     20 dní     –únor 2017 

 

 

 

4.4.     12 dní     – březen 2018 

 

4.5.     12 dní     – březen 2018 

 

4.6.     9 dní      – duben 2018 

 

4.7.     10 dní     – duben 2018 

 

5.1.     30 dní     – únor 2018 

 

5.2.     7 dní       – únor 2018 

5.3.     7 dní       – březen 2018 

5.4.     7 dní       – duben 2018 

5.5.     7 dní       – duben 2018 

 

 

6.1.     1 den       – květen 2018 

       a oddělení IT 

4.2. Oddělení IT 

4.3. Projektový manažer a tým 

4.4. Projektový manažer a tým,  

       oddělení technologie 

       a oddělení IT 

4.5. Oddělení technologie 

4.6. Projektový manažer a tým,  

       oddělení technologie 

4.7. Projektový manažer a tým 

4.8. Projektový manažer a tým,  

       oddělení technologie 

       a oddělení IT 

 

5.1. Projektový manažer a tým, 

       marketingové oddělení 

5.2. Projektový manažer  

       a marketingové oddělení 

5.3. Marketingové oddělení 

5.4. Marketingové oddělení 

5.5. Marketingové oddělení 

 

6.1. Projektový manažer a tým 

 Dostatek času a dalších zdrojů 

na zjištění a odstranění 

nedostatků 

 Pochopení účelu a kladné přijetí 

projektu zaměstnanci výdejních 

poboček 

 Dostatek času na školení 

zaměstnanců poboček a 

optimalizaci chyb 

 

 „WOW efekt“ ze strany 

českých médií – neplacená 

reklama 
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4.4 Časová analýza projektu 

4.4.1 WBS 

Aby se předešlo opomenutí některého procesu v projektu ShowroomVR, je nutné 

rozepsat „Výstupy z projektu“ (obsaženy v logickém rámci) na jednotlivé pracovní 

balíky. Tato dekompozice projektového cíle se tvoří pomocí metody WBS, která je 

nejčastěji zobrazena ve formě stromu. Kořenem WBS je projektový cíl (může být 

zjednodušen či reprezentován zkratkou). Pod něj spadá úroveň etap, které je nutné pro 

dosažení cíle realizovat. U této úrovně se začíná číslovat, každá další úroveň je oddělena 

tečkou.  

Tab. 10 WBS dle etap projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4.4.2 Popis činností a jejich časová náročnost 

1. Etapa – Rozhodnuto o realizaci projektu ShowroomVR. Tato etapa zahrnuje 

mnoho administrativních činností. Při svolání valné hromady je členům předložena 

veškerá nezbytná dokumentace, která jim projekt přiblíží. Tato etapa obsahuje dva 

milníky, přičemž prvním je usnesení valné hromady o realizaci projektu a druhý 

milník potvrzuje odstartování prací na projektu.  

 

 1.1. Předložení plánů ke schválení – při této činnosti je svolaná valná hromada, ale 

protože společnost má jediného akcionáře, jsou přizvání i členové dozorčí rady 

a představenstva. Schválení předložených plánů, a tím i projektu je považováno 

za první milník – M1. 

 

 1.2. Vymezení požadavků na projekt – hlavní zainteresované strany schválí 

manažera projektu a seznamují se s činnostmi projektu. Než manažer odhadne úkoly 

a jejich dobu trvání, uplyne 14 dní. 

 

 1.3. Sestavení projektového týmu – protože se jedná o rozsáhlý projekt a není u něj 

prostor pro chybu, je zvolen jako projektový tým vrcholový management společnosti 

Internet Mall, a.s. a skupiny Mall Group, který je tvořen špičkami z daného oboru 

s celosvětovou praxí. Jedná se o vedoucí následujících oddělení: technologické, IT, 

marketing a centrálního skladu. Tito manažeři využívají zdrojů, které mají přímo pod 

sebou (tedy zaměstnance daného oddělení), pokud potřebují někoho dalšího, musí 

o tom informovat manažera projektu. Doba sestavení projektového týmu trvá tři dny.  

 

 1.4. Kick-off meeting – na této schůzi se schází všechny zainteresované strany 

projektu, které si například ujasní, kdo je manažerem, co je obsahem a cílem projektu. 

Výstupem tohoto setkání je Zakládací listina projektu, která stvrzuje, že mají všichni 

stejnou představu o výsledku projektu. Plánovaná doba schůze je kratší než jeden den. 

 

 1.5. Registrace názvů ShowroomVR, Mall.3D a jejich derivátů – marketingové 

a právní oddělení by mělo zvážit registraci i dalších kombinací názvů Showroom, VR, 

AR, Room, Mall, 3D apod. Celkově by se mělo zamyslet, jestli je vhodnější používat 
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značku ShowroomVR (Showroom ve Virtuální realitě), nebo VRshowroom 

(přeloženo foneticky „My jsme Showroom“) apod.  Tato aktivita by neměla zabrat 

výše uvedeným oddělením více než jeden týden. Výsledkem jsou registrované výše 

uvedené názvy, tento výsledek je druhým milníkem M2 první etapy. 

 

2. Etapa – Definování základních procesů – V druhé etapě se poprvé oficiálně setkává 

projektový tým za účelem práce na projektu. Je sestavena WBS a nakoupeno 

požadované vybavení. Etapu ukončuje naskladnění vybavení, což je považováno za 

třetí milník M3. 

 

 2.1. Start-up workshop – oficiální setkání projektového týmu, na kterém jsou 

manažerovi projektu sděleny informace o lidských zdrojích (koho navíc bude dané 

oddělení potřebovat). Účastníci projektového týmu také zpřesní logický rámec a sdělí 

své další požadavky. Tento workshop trvá jeden den.  

 

 2.2. Sestavení WBS – cílem této činnosti je schůze projektového týmu, na které jsou 

jednotlivým manažerům přiděleny pracovní balíky. Tyto balíky jsou v rámci 

vedoucího oddělení přiděleny zaměstnancům. Také je možno využít kooperace 

s jinou společností, avšak manažer daného oddělení musí informovat o skutečnosti 

outsourcingu manažera projektu. Sestavení WBS týmu nezabere více než šest dní. 

 

 2.3. Výběr hardwaru a vhodných dodavatelů – hardware je základním kamenem 

projektu. Váže na sebe značný kapitál rozpočtu projektu a je na něm závislá kvalita 

i funkčnost projektu po skončení. Nicméně nákupní oddělení by mělo provést nákup 

v následujícím množství a pořadí: 

 I. Vlna nákupu 

 nákup tří skenerů Go!Scan 3D, 

 nákup tří výkonných počítačů a nezbytného příslušenství, 

 zařízení pro virtuální a rozšířenou realitu. 

– První vlna má za úkol zvládnout realizaci projektu a také jeho 

optimalizaci. Jelikož se jedná o technologii, která jde každým rokem 
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kupředu, je zbytečné nakupovat HW, který má sklon k rychlému zestárnutí 

a váže na sebe nemalé finance dříve, než je doopravdy zapotřebí.  

– dodavatelem může být samotný e-shop Mall.cz, neboť jde o technologii 

dostupnou do každé domácnosti. 

 stan 10 x 15 metrů, 

 nábytek (6 x stůl, 6 x židle), 

 halogenové lampy. 

 II. Vlna nákupu 

 nákup 22 x výkonných počítačů (pro každou pobočku), 

 nákup 19 x zařízení pro VR. 

Do jednoho týdne má tým jasno, od koho bude odebírat požadované produkty pro 

projekt. 

 2.4. Objednávka HW a dalšího vybavení – během jednoho dne je objednán přesný 

počet HW na základě „2.3“. S dodavatelem je uzavřena výhodná smlouva o budoucí 

spolupráci. Do šesti dnů od objednávky by mělo být zboží naskladněno. 

 

 2.5. Zajištění zázemí pro skenování – do tří dnů zajistí vedoucí centrálního skladu 

prostor, který musí splňovat požadavky skenovacího HW – bezprašnost, optimální 

vlhkost a další. Ideální umístění je uprostřed skladu, kde to klíčové produkty mají 

nejblíže.  

 

 2.6. Naskladnění objednaného vybavení – umístění obdrženého zařízení (tři 

3D skenery, tři výkonné počítače a jedno zařízení pro virtuální realitu + nezbytné 

příslušenství) do prostoru zázemí pro skenování je třetím milníkem M3 projektu. 

 

3. Etapa – Skenování I. vlny produktů – Časově nenáročnější etapa celého projektu, 

která trvá téměř pět měsíců. V této etapě je vytvořen software pro ShowroomVR 

a ARoom, založena databáze Mall.3D a jsou naskenované produkty první vlny. Pro 

etapu je důležitý milník M4, ve kterém je schválen návrh nové podoby e-shopu. 
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 3.1. Vytvoření seznamu produktů I. vlny skenování – oddělení nákupu a odbytu, 

zákaznické péče a maloobchodu, společně s projektovým manažerem, vytvoří seznam 

produktů, které budou naskenovány v I. vlně (jsou plánované i další vlny, nicméně ty 

již nebudou v rámci projektu). Jedná se o produkty, které jsou atraktivní pro 

zákazníky, nebo je obtížné je zákazníkovi popsat a blíže specifikovat. Tento seznam 

by neměl mít více než 20 000 položek. Značné zjednodušení může přinést spolupráce 

s dceřinou společností CZC.cz, která má již některé 3D modely produktů na svých 

stránkách k dispozici. Za tři týdny je seznam vytvořen. 

 

 3.2. Založení databáze Mall.3D – oddělení technologie a IT položí základy nové 

databáze, do které budou ukládány naskenované modely produktů. Je důležité napsat 

software tak, aby šlo modely používat jak pro e-shop (doplněk fotogalerie), tak i pro 

ShowroomVR a ARoom. Tato aktivita patří ke klíčovým činnostem, a proto je nutné 

jí věnovat maximální pozornost a zdroje. Do dvou týdnů budou základy databáze 

Mall.3D položeny.  

 

 3.3. Zapojení a zprovoznění vybavení – v zázemí, které je určeno pro skenování, je 

propojeno vybavení, které bylo zakoupeno. Oddělení technologie společně s IT, 

propojí počítače se skenery a upřesní ukládání 3D modelů do databáze Mall.3D. 

Během dvou dnů je zázemí schopno ostrého provozu. 

 

 3.4. Vývoj SW pro ShowroomVR a ARoom – IT oddělení společně s oddělením 

marketingu vytvoří návrh podoby, jak bude ShowroomVR vypadat. Poté IT oddělení 

vytvoří na základě tohoto návrhu software. Dále také vytvoří aktualizaci stávající 

mobilní aplikace, která přinese interaktivní 3D náhledy produktů a tlačítko „ARoom“, 

které podporovaným telefonům otevře prostředí rozšířené reality. Vývoj tohoto 

softwaru trvá dva měsíce. 

 

 3.5. Školení obsluhy skenerů – během tří dnů je obsluha obeznámena s postupem 

skenování produktů a jejich ukládání do databáze Mall.3D. Každý skener bude 

obsluhován dvěma zaměstnanci, tzn. 12 zaměstnanců při dvousměnném provozu.  
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 3.6. Skenování I. vlny produktů – nejdelší etapa celého projektu. Během 120 dnů je 

zdigitalizováno 20 000 produktů. Průměrný čas skenování jednoho výrobku 

je odhadován na 15 minut a obsluha jich tak stihne za jednu osmihodinovou pracovní 

směnu oskenovat 32, tzn. 96 ks/směna při využití tří skenerů. Pro vyšší vytížení 

skenerů jsou plánovány dvě osmihodinové směny.  

 

 3.7. Návrh nového designu e-shopu – oddělení marketingu spolu s oddělením 

zákaznické péče a maloobchodu vytvoří návrh, ve kterém je stávající e-shop obohacen 

o interaktivní 3D modely produktů. Během 14 dnů je návrh hotov a připraven ke 

schválení. 

 

 3.8. Schválení návrhu e-shopu – manažer projektu společně s IT oddělením schválí 

návrh e-shopu. Pokud je návrh bezchybný a proveditelný, trvá jeho schválení méně 

než jeden den. Schválený návrh je čtvrtým milníkem M4 projektu. 

 

4. Etapa – Zahájen zkušební provoz – Proto, aby se mohl vyzkoušet ShowroomVR 

a ostatní produkty v plné jejich síle, je zapotřebí nejdříve propojit komponenty 

hardwaru se softwarem. Následuje testování a hledání chyb včetně jejich odstranění. 

Jakmile jsou první verze produktů stabilní a odladěné, projektový tým se spolu 

s dalšími pracovníky rozdělí a vyrazí instalovat hardware VR na výdejní pobočky. 

Tuto etapu zakončuje optimalizace HW a SW na výdejních místech. Poslední den 

v dubnu je vše optimalizováno a to je také pátým milníkem M5. 

 

 4.1. Propojení databáze Mall.3D, ShowroomVR a HW pro virtuální realitu 

– IT oddělení během dvou týdnů propojí databázi Mall.3D se softwarem 

ShowroomVR. Poté společně s technologickým oddělením připojí hardware virtuální 

reality a poprvé se vyzkouší ShowroomVR v plné jeho síle. 

 

 4.2. Propojení databáze Mall.3D, ARoom a mobilní aplikace – výsledkem tohoto 

pracovního balíku je aktualizace mobilní aplikace, která přináší novinku rozšíření 

fotogalerie o interaktivní trojrozměrné modely, a možnost promítnutí produktu na 
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požadované místo díky rozšířené realitě. Technologickému a IT oddělení tyto činnosti 

zaberou dva týdny. 

 

 4.3. Propojení stránek e-shopu a databáze Mall.3D – IT oddělení realizuje návrh 

nového designu e-shopu. Při realizaci návrhu je IT oddělení ve spojení s IT oddělením 

dceřiné společnosti CZC.cz, která má trojrozměrné modely na svých stránkách 

zavedeny, a tak může poskytnout cenné rady a postupy. Po dvou týdnech je e-shop 

obohacen o modely z databáze Mall.3D 

 

 4.4. Optimalizace a hledání chyb – dvacet dní bude trvat optimalizace a vyhledávání 

chyb, popř. hledání řešení, jak nedostatek odstranit. Software bude vystavován 

nejrůznějším situacím, aby bylo odhaleno, pokud možno, co největší množství závad 

a nedostatků. Optimalizaci má na starosti IT oddělení, při hledání chyb ho doplňuje 

projektový tým.  

 

 4.5. Odstranění chyb – během pracovního balíku Optimalizace a hledání vad probíhá 

i jejich odstranění. Chyby jsou zaevidovány včetně jejich řešení. Jejich   odstranění  

začíná o den dříve a končí o den později než pracovní balík 4.4. 

 

 4.6. Instalace HW na výdejní místa – technologické oddělení vytvoří dvě skupiny 

zaměstnanců, které budou mít 12 dní na to, aby na každé výdejní pobočce zapojili 

a zprovoznili potřebný HW pro virtuální showroom.  

 

 4.7. Školení zaměstnanců poboček – současně při instalaci HW, zaměstnanci 

technologického oddělení vysvětlí zaměstnancům výdejních poboček jak se HW 

a SW používá. Pokud by zaměstnanci výdejních míst něco nepochopili, budou mít 

příležitost se na školící tým obrátit během celkové optimalizace ve zkušebním 

provozu. 

 

 4.8. Zahájení zkušebního provozu – devítidenní zkušební provoz umožní 

zaměstnancům výdejních míst se podrobně seznámit se ShowroomemVR. Zákazníci 

tuto možnost prozatím nemají, HW je umístěn ve skladu pobočky, kde také probíhá 
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jeho testování. Jakékoli chyby musí být detailně popsány a dokument je pomocí 

elektronické korespondence odeslán k projektovému týmu, který jej zaeviduje a předá 

jej příslušnému oddělení (IT nebo technologické). 

 

 4.9. Optimalizace – poslední příležitost, kdy lze odhalit a zavčas odstranit možnou 

chybu. Optimalizace reaguje na reporty, které jsou zasílány od vedoucích výdejních 

poboček projektovému týmu. Po ukončení optimalizace je produkt ShowroomVR 

vyladěn a stabilní, na každé výdejní pobočce. Tento okamžik je pátým milníkem M5 

projektu. 

 

5. Etapa – Zajištění propagace – Předposlední etapa leží téměř celá na bedrech 

marketingového oddělení. Vytváří se v ní spoty pro různá reklamní média, které 

odstartují šest dní před samotným spuštěním produktů projektu ShowroomVR. 

Šestým milníkem M6 páté etapy je spuštění reklamní kampaně.  

 

 5.1. Návrh reklamních kampaní – marketingové oddělení má za úkol vymyslet 

reklamní kampaně pro televizní vysílání, outdoorové reklamní nosiče a internetové 

stránky. U internetových stránek může poměrně úspěšně cílit reklamu na vývojářské 

společnosti, které se tak dozví o existenci databáze Mall.3D a možnosti nákupu 

modelů. U outdoorových reklam, informuje reklamní nosič zákazníka na novou verzi 

aplikace (a výhody, které přináší), pomocí QR kódu nebo NFC nálepky (samolepka, 

která nese digitální informaci). Na různé návrhy reklamních kampaní má oddělení 

jeden měsíc.  

 

 5.2. Schválení návrhu reklamních kampaní – oddělení marketingu předloží své 

návrhy projektovému týmu. Tým se dohodne, který návrh je vítězný a sdělí své 

komentáře, námitky a návrhy k vítězné kampani. Výběr a schválení reklamní 

kampaně trvá tři dny. 

 

 5.3. Vytvoření tiskové zprávy – zpráva, která bude vyvěšena na firemním blogu, 

bude zákazníky informovat o celém projektu ShowroomVR. Tedy z čeho se vlastně 
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ShowroomVR skládá, kde se s ním může zákazník seznámit, přínosy pro zákazníka 

apod. Zprávu vytvoří do jednoho týdne marketingové oddělení společnosti. 

 

 5.4. Vytvoření reklamních kampaní – jeden měsíc má společnost přibližně na to, 

aby vytvořila účinnou reklamní kampaň pro tři, výše zmíněná média.  

 

 5.5. Komunikace s médii – marketingové oddělení dohodne podmínky reklamní 

kampaně s dotčenými médii. Po týdnu jsou všem stranám známy podrobné informace 

o chystané reklamní kampani.  

 

 5.6. Nabídka spolupráce vývojářským společnostem – během jednoho týdne se 

marketingové oddělení poohlídne po největších českých vývojářských společnostech. 

Těm sdělí, svůj záměr a účel databáze Mall.3D. 

 

 5.7. Spuštění reklamní kampaně – reklamní kampaň je odstartována šest dní před 

oficiálním spuštění ShowroomuVR. Má za úkol zákazníka navnadit a uvést 

v nejistotu, co se vlastně chystá. Je směřována na 1. květen, kdy odstartuje ostrý 

provoz ShowroomVR, aktualizované mobilní aplikace a Mall.3D. Spuštění reklamní 

kampaně je šestým milníkem M6.  

 

6. Etapa – Spuštění ShwroomuVR – a dalších produktů projektu. Poslední, závěrečná 

etapa, kdy během 24 hodin je spuštěno roční úsilí všech zainteresovaných osob. Etapu 

uzavírá poslední událost, milník M7 – spuštění ShowroomuVR. 

 6.1. Spuštění nového designu e-shopu – v noci z 31. 4. na 1. 5. obohatí stávající 

fotogalerii trojrozměrné modely nabízených produktů. Jedná se o produkty první vlny 

skenování, tzn. cca 20 tisíc 3D modelů. 

 6.2. Spuštění aktualizace mobilní aplikace – ve stejnou dobu je uvolněna 

aktualizace pro nejrozšířenější mobilní platformy iOS a Android, která přináší 3D 

modely z databáze Mall.3D a také pro platformu Android možnosti rozšířené reality, 

pokud to zákazníkův telefon umožňuje.  

 6.3. Spuštěn ShowroomVR – poslední aktivita potřebná k tomu, aby byl projekt 

ukončen. Spuštění ShowroomůVR připadá na noc z 30. 4. na 1. 5. 2017.  
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4.4.3 Ganttův diagram 

Diagram byl vytvořen v programu MS Project 2013. Znázorňuje časovou posloupnost 

jednotlivých pracovních balíků včetně zaznamenaných milníků projektu. Celý projekt je 

plánován na jeden rok. Z důvodů jeho inovačního charakteru je k mnoha činnostem 

přiřazena časová rezerva.   
Tab. 11 Činnosti Ganttova diagramu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Pozn. Na konci této práce je přiložen dvojlist s větší verzí Ganttova diagramu. 

Tab. 12 Ganttův diagram (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Pomocí softwaru Microsoft Project 2013 byly do tabulky zapsány všechny činnosti 

z hierarchické struktury prací WBS. K těmto činnostem byla přiřazena doba trvání, datum 

začátku a konce, a předcházející činnosti vázající se k dané aktivitě. U některých činností 

(např. skenování) probíhá aktivita po celý týden, tzn. i o víkendech, z toho důvodu, že 

činnost je časově nejnáročnější (cca 4 měsíce). Díky práci i o víkendech bude první vlna 

naskenovaná cca o měsíc dříve. Získaný měsíc je využit při optimalizaci ShowroomuVR 

a ostatních produktů projektu. V Ganttově diagramu je i červeně vyznačena kritická cesta 

(označená i ID WBS činnosti nahoře), která představuje časově nejdelší cestu grafem 

(1 rok). 

4.4.4 Matice odpovědnosti 

Tab. 13 Matice odpovědnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 R – Responsible (osoba pověřena provedením prac. 

        balíku) 

 A – Accountable (osoba zodpovědná za výsledek) 

 C – Consulted     (osoba, se kterou je postup prací  

        konzultován) 

 I  – Informed       (osoba, která je informována 

       o průběhu aktivity). 
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1.    Rozhodnuto o realizaci ShowroomVR R A      I 

1.1. Předložení plánů ke schválení I R     I  

1.2. Vymezení požadavků na projekt C R C C   I I 

1.3. Sestavení projektového týmu I R       

1.4. Kick-off meeting  R       

1.5. Registrace názvů ShowroomVR  A    C R  

2.    Definovány základní procesy I A       

2.1. Start-up workshop  R       

2.2. Sestavení WBS a rozdělení činností  R C C C C   

2.3. Výběr HW a vhodných dodavatelů  C C R    I 

2.4. Objednávka HW a vybavení  C  R    I 

2.5. Zajištění zázemí pro skenování  I I I R    

2.6. Naskladnění objednaného vybavení  I I I R   I 
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 R  – Responsible (osoba pověřena provedením prac. 

        balíku) 

 A  – Accountable (osoba zodpovědná za výsledek) 

 C  – Consulted     (osoba, se kterou je postup prací  

        konzultován) 

 I   – Informed       (osoba, která je informována  

        o průběhu aktivity). 
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3.    Naskenovaná I. vlna produktů I A       

3.1. Vytvoření seznamu produktů I. vlny skenování  A  C C R   

3.2. Založení databáze Mall.3D  A R C C    

3.3. Zapojení a zprovoznění vybavení  A I R I    

3.4. Vývoj softwaru ShowroomVR, ARoom  A R C     

3.5. Školení obsluhy skenerů  I A R I I   

3.6. Skenování I. vlny produktů  I A R C I   

3.7. Návrh nového designu e-shopu a mobilní aplikace  I R   A   

3.8. Schválení návrhu e-shopu a mobilní aplikace I R I   A   

4.    Zahájen zkušební provoz I A       

4.1. Propojení databáze Mall.3D, ShowroomVR a HW pro VR  I R A     

4.2. Propojení databáze Mall.3D, ARoom a mobilní aplikace  I R      

4.3. Propojení stránek e-shopu a databáze Mall.3D  A R      

4.4. Optimalizace a hledání chyb  A R C C C   

4.5. Odstranění chyb  A R C     

4.6. Instalace HW na výdejní místa I A I R C   I 

4.7. Školení zaměstnanců poboček  I A R I    

4.8. Zahájení zkušebního provozu I A R I     

4.9. Optimalizace  I A R     

5.    Zajištěna propagace I I    A   

5.1. Návrh reklamních kampaní C A C C  R   

5.2. Schválení návrhu reklamních kampaní I R    A   

5.3. Vytvoření tiskové zprávy C A I   R   

5.4. Komunikace s médii  A I   R   

5.5. Vytvoření reklamních kampaní  I    R   

5.6. Nabídka spolupráce vývojářským společnostem  A C   R   
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 R  – Responsible (osoba pověřena provedením prac. 

        balíku) 

 A  – Accountable (osoba zodpovědná za výsledek) 

 C  – Consulted     (osoba, se kterou je postup prací  

        konzultován) 

 I   – Informed       (osoba, která je informována  

        o průběhu aktivity). 
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5.7. Zveřejnění tiskové zprávy na stránkách e-shopu I I R   A   

5.8. Spuštění reklamní kampaně I A    R   

6.    Spuštěn ShowroomVR a Mall.3D I A       

6.1. Spuštění nového designu e-shopu I A R   I   

6.2. Spuštění aktualizace mobilní aplikace I A R   I   

6.3. Spuštěn ShowroomVR I A R   I   
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4.5 Analýza rizik 

Rizika lze popsat jako negativní působení náhodných událostí, která mohou a nemusí 

vzniknout. Pro projektového manažera a jeho tým důležité, tyto rizika zavčas 

identifikovat a nalézt na ně možná řešení, která jejich pravděpodobnost minimalizují, 

ideálně zcela eliminují. Následující tabulky vychází z metody RIPRAN. Je v nich 

zaznamenáno 22 rizik ze sedmi základních kategorií. Rizik, které mohou projekt 

ShowroomVR ohrozit je mnohem více, ale zde jsou uvedeny jen ty nejdůležitější. 

Tab. 14 Identifikace rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

ID 

rizika 

Název Scénář 

F01 
Financování projektu Nedostatečné zajištění financování projektu – např. 

nedostatečné vlastní zdroje, překroční rozpočtu – 

nespokojenost vedení společnosti. 

G01 

Nadstandardní 

požadavky na rychlost 

servisních zásahů a 

disponibilitu 

Odstávky skenerů nebo samotného produktu 

ShowroomVR jsou pro společnost nákladné, proto je 

vyžadována nízká poruchovost, rychlé servisní zásahy a 

odstranění poruch. 

G02 
Neočekávané náklady 

na provoz produktu 

projektu 

HW pro virtuální realitu je spojen s PC pomocí kabelu, 

který, při intenzivním užívání namáhán, práská a láme se.  

L01 
Zneužití průmyslových 

práv, licencí a patentů 

konkurencí 

Projekt disponuje chráněným know-how, které může 

uniknout, nebo naopak může porušit cizí know-how. 

L02 
Porušení existujících 

průmyslových práv, 

licencí a patentů 

Nové řešení produktu může být v konfliktu s chráněným 

řešením. 

L03 

Škody, způsobené 

krádeží nebo 

vandalismem 

v centrálním skladu 

Krádež nebo záměrné poškození HW, zejména 

skenovacího zařízení. K trestné činnosti může dojít při 

přepravě, uskladnění či v provozu. Nebezpečí 

odcizení/poškození jsou vystaveny i produkty které 

budou skenovány. 

L04 

Škody způsobené 

krádeží nebo 

vandalismem na 

výdejních místech 

Krádež, nebo záměrné/nechtěné poškození HW virtuální 

reality návštěvníky výdejních míst. 

M01 Neochota pracovníků 

podílet se na projektu 

Pracovníci vnímají projekt jako další práci navíc, 

vznikají konflikty mezi kolegy. 

M02 

Nedostatečné vlastní 

kapacity pro provedení 

projektu, konflikty 

zdrojů – nejsou 

Nejsou dostatečné kapacity pro provedení projektu 

v oblastech vývoje, projektování, technologie, tvorby 

SW, zkoušení. Kapacity jsou obsazeny jinými projekty. 
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stanoveny priority 

projektů 

M03 

Organizace podniku a 

její změny, podnikové 

procesy 

Charakter projektu klade zvýšené nároky na interní 

spolupráci a mohou nastat konflikty ve stávajícím 

způsobu vedení organizace a jejích procesech. 

Organizační změny mohou ovlivnit provádění projektu. 

M04 
Nízká kvalita práce a 

výkonnost použitých 

zdrojů 

Chybně vysvětlen postup skenování a nekvalitně 

naskenované produkty mohou celý projekt prodloužit. 

M05 

Nedostatečná interní 

komunikace mezi 

zúčastněnými 

v projektu 

Komunikace mezi zúčastněnými pracovníky v rámci 

projektového týmu je špatně definovaná a nefunguje 

dobře, jsou špatně předávány informace, nebo jsou 

problémy sděleny pozdě. 

N01 

Nízký výběr dodavatelů Výběr dodavatelů je omezený, dodavatel nemusí mít 

zájem o vytvoření výhodné nabídky pro obě strany 

obchodu. Na výběr není dostatek času, nepodařilo se 

získat nabídky od některých dodavatelů. 

N02 

Omezené kapacity 

dodavatele, zpoždění 

dodávek 

Dodavatel může být vytížen jinými zakázkami, které 

způsobují riziko zpoždění, v krajním případě úplné 

zastavení (dodávka pro dodavatele může mít nízkou 

prioritu). 

N03 
Ukončení podpory 

produktu 

Dodavatel může ukončit výrobu produktu a s tím i jeho 

podporu. Nejvíce postiženou oblastí může být HW pro 

virtuální realitu. 

O01 Vstup konkurenčního 

produktu na trh 

Konkurence přijde se svým virtuálním showroomem 

dříve. 

T01 
Vnitřní rozpory 

v technickém zadání 

projektu, proveditelnost 

Delší skenovací doba, nemožnost propojení Mall.3D 

a ShowroomVR apod. 

T02 

Nové technologie 

využívané v projektu 

nejsou dlouhodobě 

odzkoušené 

Projekt je z většiny vytvářen pomocí nových technologií, 

které nejsou dostatečně ověřené. 

T03 
Negativní vliv okolního 

prostředí (teplota, 

prašnost, vlhkost) 

Vlhké a prašné prostředí může poškodit drahé skenery. 

Hw pro virtuální realitu, počítače. Teplota může zkrátit 

životnost baterii ve skenerech. 

T04 
Nároky na bezpečnost 

výsledného produktu 

projektu 

Vybavení na výdejních místech musí být bezpečné. Při 

poranění zákazníka hrozí zažalování společnosti. 

T05 
Nároky na ergonomii, 

snadnost obsluhy, větší 

odolnost v provozu 

ShowroomVR neumí obsluha spustit, zákazník neví, co 

má v prostředí dělat, apod. 

T06 Balení, přeprava a 

manipulace 

Při přepravě a vybavování poboček počítači a hw pro VR, 

může dojít k poškození. 

 



90 

 

Tab. 15 Analýza a hodnocení rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

ID 

rizika 
Název rizika 

Pravděpodobnost P: 

 Hrozby 

 Scénáře 

 Výsledná hodnota 

rizika 

Dopad scénáře 
Návrh opatření a 

výsledná snížena pravděpodobnost rizika 

F01 Financování 

projektu 

 P 0,2 

 D 0,5 

 HR 0,1 = Nízká P 

Projekt nemusí vedení 

odsouhlasit (skrz 

nákladnost projektu). 

 Kvalitně vypracován rozpočet projektu a další projektová 

dokumentace. Je nutné, aby všechny strany měli stejnou 

představu o projektu.  

 Snížení počtu kusů nakoupeného HW. 

 Projekt počítá s návratností investice pomocí budoucího 

obchodování s 3D modely z databáze Mall.3D. 

 Do rozpočtu je nutné zahrnout i rezervu na krytí případných 

rizik.  

 

Ačkoli je výsledná pravděpodobnost nízká, tak možné riziko má 

velký nepříznivý dopad na projekt. Akceptováním výše 

uvedených možností lze riziko zcela eliminovat. Odpovědnou 

osobou je projektový manažer. 

Náklady na opatření: 1 000,- 

G01 Nadstandardní 

požadavky na 

rychlost servisních 

zásahů a 

disponibilitu  

 P 0,4 

 D 0,8 

 HR 0,32 = Nízká P 
 

Skenování může být 

pozdrženo, dokud se 

skenery neopraví, 

výpadek ShowroomuVR 

nepotěší zákazníky, kteří 

tam kvůli němu přišli 

 Zajistit vlastní nebo smluvní servis. 

 Vytvořit HW rezervu v centrálním skladu z běžně 

prodávaného sortimentu (např. HW pro VR, PC apod.). 

 

Zavedením výše uvedeného řešení lze pravděpodobnost hrozby 

G01 snížit o 20 %, výsledná hodnota rizika je poté 16 %. Snížené 

riziko má malý nepříznivý dopad na projekt (škody max. do 0,5 

% hodnoty projektu). Odpovědnou osobou za řízení rizika G01 je 

vedoucí technologického oddělení. 

Náklady na opatření: 0,- 
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G02 Neočekávané 

náklady na provoz 

produktu projektu 

 P 0,8 

 D   1 

 HR 0,8 = Vysoká P 

Kabely ztrácí vodivost 

vlivem lámání a ohýbání a 

bude nutné je do dvou 

měsíců měnit 

 Provést hlavní nákup (vybavení pro pobočky) až v roce 2018, 

kdy trh očekává bezdrátovou verzi produktů virtuální reality. 

 

Eliminace kabelového vedení od brýlí do počítače ušetří cca 

25 000 Kč/měsíc (kabely se mění zhruba jednou za dva měsíce, 

při ceně 2000 Kč/ks) a minimalizuje riziko neočekávaných 

nákladů. Riziko má poté malý, nepříznivý dopad na projekt. 

Zodpovědná osoba: Vedoucí technologického oddělení. 

Náklady na opatření: 90 000,- 

L01 Zneužití 

průmyslových práv, 

licencí a patentů 

konkurencí 

 P 0,3 

 D 0,7 

 HR 0,21 = Nízká P 

Projekt disponuje 

chráněným know-how, 

které může uniknout 

 Zajistit ochranu vlastních práv proti zneužití konkurenty i 

úniku od zaměstnanců 

 

Podáním přihlášky na patentový úřad (5 000 Kč/ks) si společnost 

pojistí nápad virtuálního showroomu před konkurencí. Riziko je 

tak zcela eliminováno a má malý, nepříznivý dopad na projekt. 

Zodpovědná osoba: Projektový manažer. 

Náklady na opatření: 10 000,- 

L02 Porušení existujících 

průmyslových práv, 

licencí a patentů 

 P 0,6 

 D 0,9 

 HR 0,54 = Střední P 

Konflikt s dodavateli skrz 

skenované produkty. 

 Při využívání cizích práv mít zajištěno jejich nerušené 

užívání, provést rešerši a prověřit, zda vlastní řešení není 

v konfliktu s jiným chráněným řešením 

 Posouzení bezkonfliktnosti navrženého řešení nezávislým 

znalcem (ještě před podpisem identifikační listiny) 

 

Výše uvedenými činnostmi lze pravděpodobnost hrozby snížit o 

50 %. Nová, výsledná pravděpodobnost je 9 % a představuje 

malý, nepříznivý dopad na projekt či společnost. Osobou, která 

výše uvedené činnosti zajistí je vedoucí právního oddělení.  

Náklady na opatření: 10 000,- 
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L03 Škody, způsobené 

krádeží nebo 

vandalismem 

v centrálním skladu 

 P 0,2 

 D 0,5 

 HR 0,1 = Nízká P 

Zloděj odcizí/poškodí HW 

(Skenery, PC, zařízení pro 

VR). Škoda 0,5 mil. Kč/ks 

 Kvalitní zabezpečení místnosti, kde skenování a testování 

probíhá.  

 Zvýšená ostraha objektu 

 Přístup jen členům projektového týmu a zaměstnanců 

pověřené úkolem 

 Pojištění HW proto krádeži 

 

Výše uvedené činnosti eliminují výsledné riziko, přičemž nemusí 

být zavedeny všechny. Pojištění HW je důležité i pro jiná rizika. 

Riziko má po zavedení činností malý nepříznivý dopad na projekt, 

a za jeho řízení zodpovídá vedoucí centrálního skladu. 

Náklady na opatření: 20 000 – 50 000,- 

L04 Škody způsobené 

krádeží nebo 

vandalismem na 

výdejních místech 

 P 0,6 

 D 0,7 

 HR 0,42 = Střední P 

Zloděj odcizí, vandal 

poničí zařízení, které je na 

výdejních místech (PC, 

zařízení pro VR). 

 Maximální možná škoda 

je 25 000 Kč/Ks VR 

zařízení.  

 

 Pojistit vybavení proti krádeži či poničení. 

 Vybavení zařízení aktivními RFID tagy, vybavit pobočky 

čtecími branami. 

 Informační nálepky o zabezpečení na viditelném místě 

pobočky. 

 Bdělý personál. 

 

Výše uvedené činnosti sníží pravděpodobnost hrozby o polovinu, 

výsledná hodnota rizika je 21 %. Odpovědnost za riziko nese 

vedoucí technologického oddělení. 

Náklady na opatření: 20 000 – 100 000,- 

M01 Neochota 

pracovníků podílet 

se na projektu 

 P 0,2 

 D 0,3 

 HR 0,06 = Nízká P 

Někteří pracovníci mohou 

některé činnosti brát jako 

práci navíc, nízká 

motivace povede 

k nekvalitním výsledkům. 

 Přislíbení odměn 

 Zvýšení benefitů po dobu projektu apod. 

 

Výše uvedené činnosti sníží hrozbu o 15 %, výsledná 

pravděpodobnost bude mít hodnotu 1,5 %. Za motivaci 

pracovníků projektového týmu je zodpovědný projektový 
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manažer, pracovníky daného oddělení motivuje vedoucí daného 

oddělení. 

Náklady na opatření: 200 000,- 

M02 Nedostatečné vlastní 

kapacity/kvalifikace 

pro provedení 

projektu, konflikty 

zdrojů 

 P 0,5 

 D 0,5 

 HR 0,25 = Nízká P 

 

 

Např. IT oddělení 

nezvládne SW vývoj 

databáze Mall.3D a 

ShowroomVR. 

 Využití zdrojů podniků spadajících do skupiny Mall Group. 

 Zadat zakázku specializovaným vývojářům. 

 

Výše uvedené činnosti sníží hrozbu o 30 %, výsledná hodnota 

snížené pravděpodobnosti je 10 %. Riziko M02 má střední 

nepříznivý dopad na projekt. Zodpovědnou osobou je projektový 

manažer. 

Náklady na opatření: 100 000,- 

M03 Organizace podniku 

a její změny, 

podnikové procesy 

 P 0,8 

 D 0,9 

 HR 0,72 Vysoká P 

Charakter projektu nese 

zvýšené nároky na interní 

spolupráci a mohou tak 

nastat konflikty ve 

stávajícím způsobu 

organizace a jejích 

procesech. 

 Zvýšit důraz na řízení a kontrolu, nastavit vyšší pravomoci 

pro projektového manažera a jeho tým. 

 Při organizačních změnách a změnách procesů doplnit 

metodiky projektového řízení a souvisejících procesů 

o příslušné vazby na organizační strukturu. 

 

Výše uvedené návrhy sníží pravděpodobnost hrozby o polovinu, 

výsledná pravděpodobnost je poté dosahuje 36 %. 

Náklady na opatření: 0,-  

M04 Nízká kvalita práce 

a výkonnost 

použitých zdrojů 

 P 0,5 

 D 0,7 

 HR 0,35 = Střední P 

 

Může docházet ke 

zhoršení kvality práce 

i přístupu k práci 

u pracovníků v projektu 

nebo jejich vytížení, 

výpadky mohou vést ke 

zpoždění splnění 

jednotlivých aktivit. 

 Sledovat a hodnotit výkonnost zdrojů. 

 Mít připraveny záložní varianty v případě výpadku zdrojů. 

 U činnosti, které se opakuji a nejsou náročné (rutina) střídat 

personál (např 3D skenování). 

 Dostatečná motivace. 

 

Výše uvedené návrhy zkvalitní výkonost práce a sníží hrozbu 

rizika o 40 %. Výsledná hodnota pravděpodobnosti hrozby 
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je 7 %. Celkově má riziko nízký nepříznivý dopad na projekt. 

Osoba, která má riziko M04 na starost je projektový manažer. 

Náklady na opatření: 0,- 

M05 Nedostatečná interní 

komunikace mezi 

zúčastněnými 

v projektu 

 P 0,5 

 D 0,8 

 HR 0,4 = Střední P 

Informace jsou podávány 

pozdě nebo mylně, což 

projekt přivede do potíží 

nebo jej prodlouží 

 Připravit komunikační plán se způsoby komunikace 

 Informace předávat s pokynem zda je vyžadována odpověď 

a do kdy 

 Vyhnout se zbytečnému rozesílání informací 

 Zajistit jedno sdílené úložiště, např. MS Office 365. 

 

Kvalitní komunikační plán s dobře nastavenými pravidly sníží 

pravděpodobnost hrozby o 40 %. Výsledná snížená hodnota 

rizika je 8 %. Na riziko dohlíží projektový manažer. 

Náklady na opatření: 0,- 

N01 Nízký výběr 

dodavatelů 

 P 0,8 

 D 0,9 

 HR 0,72 Vysoká P 

 

Výběr dodavatele 3D 

skenerů je omezený, lze 

očekávat vyšší náklady na 

produkt a delší servisní 

služby. 

 Vytvořit s dodavatelem skeneru dohodu o servisu skenerů, 

kdy při poruše poskytne skener jiný, funkční.  

 Vyšší pořizovací cenu kompenzovat vytvořením dohody 

o dodatečných službách.  

 

Výše uvedené možnosti sníží pravděpodobnost hrozby o 15 %. 

Výsledná hodnota rizika je poté téměř 60 %. Zodpovědná osoba, 

vedoucí technologického oddělení, musí hlavně vyjednat lepší 

podmínky obchodu, dostat k produktu ještě další služby.  

Náklady na opatření: 0,- 

N02 Omezené kapacity 

dodavatele, 

zpoždění dodávek 

 P 0,7 

 D 0,7 

 HR 0,49 = Střední P 

Nenaskladněno zařízení 

pro výdejní místa (PC, 

HW pro VR). 

 Projednat s dodavatelem rezervaci HW s předstihem. 

 Prosadit penále za zpoždění. 

 Zařadit zařízení VR do svého obchodního portfolia a 

vytvořit skladové zásoby. 
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Zavedením výše uvedených činností lze snížit hodnotu hrozby 

o 50 %. Výsledná pravděpodobnost rizika je poté 14 %. Na riziko 

N02 dohlíží vedoucí technologického oddělení. 

Náklady na opatření: 0 

N03 Ukončení podpory 

produktu 

 P 0,1 

 D 0,8 

 HR 0,08 = Nízká P 

Nedostávání dalších 

aktualizací znehodnotí 

HW pro VR. 

 být s výrobcem v kontaktu a projednávat jeho inovační 

plány. 

 Spolupracovat ke vzájemnému prospěchu. 

 Využít příležitost ke zlepšení ShowroomVR. 

 

Výše uvedené činnosti dlouhodobě (cca 5 let) eliminují hrozbu 

ukončení podpory produktu. Za toto riziko zodpovídá vedoucí IT 

oddělení. 

Náklady na opatření: 0 

O01 Vstup 

konkurenčního 

produktu na trh 

 P 0,4 

 D 0,7 

 HR 0,28 = Nízká P 

 

Předběhnutí konkurencí 

může změnit postoj vedení 

společnosti k projektu, 

ztráta části trhu. 

 Patentová ochrana řešení 

 Trvalá analýza konkurence 

 

Tyto činnosti sníží možnost hrozby o 30 % výsledná snížená 

pravděpodobnost je 7 %. Toto riziko má velký nepříznivý dopad 

na projekt, neboť ohrožuje přímo jeho cíle. Za toto riziko 

odpovídá manažer projektu. 

Náklady na opatření: 10 000,- 

T01 Vnitřní rozpory 

v technickém zadání 

projektu, 

proveditelnost 

 P 0,5 

 D 0,7 

 HR 0,35 = Střední P 

Nemožnost propojit SW a 

HW, Mall.3D a stránky e-

shopu, mobilní aplikaci. 

 Najmutí oborových špiček. 

 Mít připraveny alternativní řešení. 

 Prioritou je Mall.3D, který zaplatí část nákladů. 

 

Najmutí špiček oboru IT sníží hodnotu hrozby o polovinu. Projekt 

je navržen z technologií, které sice nejsou na trhu dostatečně 

dlouho, nicméně jednotlivé požadavky projektu se již podařilo 
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několikrát dokázat. Výsledná hodnota rizika je 17,5 %. Za řízení 

rizika zodpovídá vedoucí IT oddělení. 

Náklady na opatření: 100 000,- 

T02 Nové technologie 

využívané 

v projektu nejsou 

dlouhodobě 

odzkoušené 

 P 0,4 

 D 0,8 

 HR 0,32 = Nízká P 

Delší doba vývoje SW, 

nestabilita technologií. 

 Najmutí oborových špiček. 

 Zahrnout do harmonogramu jistou časovou rezervu a uvolnit 

na řešení problému maximální zdroje. 

 

Výše uvedené činnosti sníží hodnotu hrozby o 10 % výsledné 

riziko bude mít hodnotu 24 %. Za řízení rizika zodpovídá vedoucí 

IT oddělení. 

Náklady na opatření: 100 000,- 

T03 Negativní vliv 

okolního prostředí 

(teplota, prašnost, 

vlhkost) 

 P 0,8 

 D 0,8 

 HR 0,64 = Střední P 

 

Prach/vlhkost znehodnotí 

skenery a IT vybavení. 

 Společně se skenery koupit i speciální bezprašné obaly.  

 Neustálá záloha dat. 

 Bezprašná skenovací místnost s optimální vlhkostí a 

teplotou. 

 

Výše uvedená řešení sníží riziko hrozby prachu a vlhkosti o 60 %, 

výsledná snížená pravděpodobnost rizika bude 16 %. 

Náklady na opatření: 20 000,- 

T04 Možnost úrazu při 

použití 

ShowroomuVR 

 P 0,2 

 D 0,5 

 HR 0,1 = Nízká P 

Zranění zákazníka na 

pobočce a následná 

žaloba. 

 Showroom vybavit kamerami, které zákazníkovi v brýlích 

ukáží, že je blízko zdi či nějakého nábytku 

 Plocha pro interakci v showroomu 3x3 metry 

 Vyškolit personál pobočky kurzem první pomocí (např. 

reakce na epileptický záchvat apod.) 

 

Výše uvedená řešení pomohou snížit hrozbu úrazu o polovinu. 

Výsledná hodnota hrozby je 5 %. Na možné riziko dohlíží 

projektový manažer. 
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Náklady na opatření: 20 000,- 

T05 Nároky na 

ergonomii, snadnost 

obsluhy, větší 

odolnost v provozu 

 P 0,3 

 D 0,7 

 HR 0,21 = Nízká P 

Obsluha není řádně 

obeznámena se 

spouštěním a s prostředím 

ShowroomuVR, 

zákazníkovi kazí zážitek 

malý prostor a přílišná 

kabeláž. 

 V rámci optimalizace musí personál pobočky přiznat 

případné nedostatky v obsluze ShowroomuVR, která se od 

ní vyžaduje. V rámci toho, je k ní znovu vyslán tým, který jí 

vše znovu vysvětlí.  

 Důležitým aspektem je požadovaná plocha 3x3 metry, která 

musí být dodržena. Problém s kabeláží je vyřešen buď 

systémem kabelů zavěšených ze stropu, nebo bezdrátová 

verze ShowroomuVR. 

 

Uvedené možnosti, zejména proškolená obsluha Showroomu 

dokáží riziko eliminovat. Za riziko T05 je zodpovědný vedoucí 

IT oddělení. 

Náklady na opatření: 0,- 

T06 Balení, přeprava a 

manipulace 

 P 0,4 

 D 0,6 

 HR 0,24 = Nízká P 

HW je poškozen a není 

možné ho používat 

 Dbát na kvalitní zabalení HW a jeho bezproblémové 

naskladnění. 

 Vybrat bezproblémového dopravce, např. Gebrüder Weiss. 

 

Výše uvedená opatření sníží pravděpodobnost hrozby o polovinu. 

Výsledná hodnota rizika je 12 %. Odpovědná osoba za riziko T06 

je vedoucí technologického oddělení. 

Náklady na opatření: 10 000,- 

 

Rizika je nutné analyzovat vyhodnocovat v každé fázi projektu. Přitom je zapotřebí si uvědomit, jaká aktiva projektu je nutno chránit. Největší 

škodu může napáchat poškození drahého vybavení (3D skenery, VR zařízení) nebo únik informací ke konkurenci. Mnoho rizik může 

vzniknout špatně nastavenou komunikací, neochotou pracovníků se podílet na projektu, nebo změnami v organizační struktuře. Tyto rizika 

nenesou vysokou finanční ztrátu, ale spíše náklady na odměny, které motivují pracovníky, aby se zapojili do projektu (tyto náklady se musí 
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objevit i v rozpočtu projektu). Pokud manažer projektu nazná, že je důležité snížit nebo zcela eliminovat pravděpodobnost výše uvedených 

rizik, je nutné rozpočet navýšit o cca 850 tisíc korun. 
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4.6 Analýza zdrojů a rozpočet 

Aby se mohly vykonávat pracovní balíky a jednotlivé činnosti které obsahují, je nutné 

propojit lidské zdroje s materiálními. Pořízení vhodného vybavení a přiřazení k němu 

kvalifikovaných pracovníků vede k úspěšnému dosažení cíle projektu. V tabulce níže 

jsou vypsány základní zdroje, bez kterých projekt nelze začít.  

Tab. 16 Výčet zdrojů pro projekt (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Druh zdroje Položky Počet ks 

Dlouhodobý 

majetek 

 3D skener Go!Scan 3D 

 Výkonný počítač 

 Zařízení pro VR 

 Příslušenství k PC 

 Stan 10 x 15 metrů 

 Stůl a židle 

 Lampy 

 Kabeláž 

3 

25 

20 

23 

1 

6 

6 

 

Lidské zdroje  Projektový manažer a jeho tým (1 + 4) 

 Zaměstnanci oddělení IT, technologického, 

marketingu a právního 

 Obsluha skenerů 

5 

 

 

12 

 

Bez těchto základních vstupních zdrojů, nelze projekt uskutečnit. Skenery pro převod 

produktů na digitální data, nemohou fungovat bez počítače, stejně tak i zařízení pro VR. 

Stan, který poslouží jako skenovací místnost v centrálním skladu, musí být vybaven 

základním nábytkem, osvětlením a musí být elektrifikován. U počítačů a zařízení pro VR 

je vytvořena rezerva dvou kusů navíc. Příslušenství k počítačům činí periférie jako myš, 

klávesnice a monitor. V tabulce níže, je určena přibližná finanční náročnost na výše 

uvedené zdroje. 
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Tab. 17 Rozpočet materiálních zdrojů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Množství (ks) Průměrná 

cena Kč/ks 

Cena celkem 

Skener Go!Scan 3D 3 370 000,- 1 110 000,- 

Výkonný počítač 25 20 000,- 500 000,- 

Zařízení pro VR 20 22 000,- 440 000,- 

Příslušenství k PC 23 5 000,- 115 000,- 

Stan 10 x 15 metrů 1 50 000,- 50 000,- 

Stůl a židle 6 5 000,- 30 000,- 

Lampy 6 300,- 1 800,- 

Náklady celkem 2 246 800 Kč 

 

Zhruba 5 % nákladů lze ušetřit, pokud bude nákup zařízení pro virtuální realitu a počítačů 

rozdělen na dvě vlny. V první vlně se zakoupí HW nutný jen pro skenování, a odzkoušení 

funkčnosti (3 ks skenerů, 3 ks PC a příslušenství, 1x VR). Po novém roce (cca o šest 

měsíců později) se zakoupí zbytek HW. Důvodem je poměrně rychlý technologický vývoj 

a s ním i nový HW, který ten starý zlevňuje.  

 

Skener Go!Scan 3D  

Pro projekt byl vybrán jeden z nejlepších 3D skenerů ve vyšší cenové třídě. Jelikož je 

databáze Mall.3D centrem pro ostatní produkty 

projektu, je důležité, aby modely v ní byly co 

nejkvalitnější. Skener Go!Scan 3D charakterizují 

mimo jiné tyto výhody: jednoduchost (uživatelská 

přívětivost a velmi krátká doba učení, bez ohledu na 

zkušenosti obsluhy), přenosnost (ruční a lehký, 

s hmotností 930 gramů), přesnost (garantovaná 

přesnost až 0,1 mm).  
Obr. 9 Skener Go!Scan 3D 

(Zdroj: 3d-skenovani.cz) 
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Výkonný počítač 

Pro rychlou práci s modely, ale i s virtuální realitou, je zapotřebí výkonného počítače. 

Ten je charakterizován poslední řadou procesorů Intel Core i5 nebo i7 Kaby Lake, 

dostatečně velkou operační pamětí RAM 16 GB a také prostorným úložištěm, kam se 

modely budou ukládat (min. 3 TB). Tato konfigurace zajistí použitelnost zařízení na 

dalších pět let. Ke každému počítači je ještě přikoupeno příslušenství v podobě myši, 

klávesnice a monitoru.  

 

Zařízení pro VR 

Zařízení HTC Vive představuje v dnešní době špičku mezi hardwarem pro virtuální 

realitu. HTC Vive tvoří brýle pro VR, dva ruční ovladače pro interakci a dvě kamery které 

vytyčují prostor pro pohyb. 

 

Obr. 10 HTC Vive (Zdroj: vive.com, 2017) 

 

Stan 10 x 15 metrů 

Místo toho, aby byla v centrálním skladu provedena stavební úprava, je zakoupen velký 

stan, který poslouží jako skenovací místnost. Tento stan má dva vchody/východy kterými 

skrz ně „protékají“ produkty. Je vybaven nezbytným nábytkem (stoly a židle), 3D skenery 

a počítači.  
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Rozpočet pro lidské zdroje je dán součinem měsíční mzdy pro danou projektovou roli 

a počtem měsíců aktivní práce. K celkové částce je ještě přičtena rezerva na odměny, 

která se rozdělí na konci projektu zaměstnancům technologického oddělení a IT. Postup 

stanovení hodnoty měsíční mzdy je vysvětlen níže pod tabulkou. 

 

Tab. 18 Mzdy pro členy projektového týmu a ostatní zainteresované zaměstnance  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Projektová role 
Měsíční hrubá 

mzda 

Počet měsíců 

aktivní práce 
Celkem 

Projektový manažer 54 500,- 12 654 000,- 

Člen PT – vedoucí IT 

oddělení 
11 520,- 12 138 240,- 

Člen PT – vedoucí 

technologického oddělení 
11 520,- 12 138 240,- 

Člen PT – vedoucí 

centrálního skladu 
11 520,- 6 69 120,- 

Člen PT – vedoucí 

marketingu 
11 520,- 6 69 120,- 

Obsluha skeneru (12 

pracovníků) 
12 * 23 140,- 4 1 110 720,- 

Rezerva pro odměny zaměstnancům 200 000,- 

Mzdové náklady celkem  2 379 440,- 

 

Mzda pro projektového manažera vychází z předpokladu, že manažer odpracuje 

180 hodin měsíčně (k dispozici je ale prakticky nonstop) při hodinové mzdě 220 Kč. 

Členové projektového týmu dostanou za rozvržení prací a jejich řízení v rámci svého 

oddělení mzdu 10 000 korun měsíčně. Projekt není jejich jedinou náplní pracovní doby, 

tu tvoří jejich dosavadní činnost – vedoucí daného oddělení a mzda k této činnosti 
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příslušná. Poslední mzdovou položkou je dvanáctičlenná obsluha skeneru, která je 

rozdělena do dvou směn. Za měsíc každý odpracuje 180 hodin při sazbě 100 Kč/hod. 

 

Tab. 19 Mzdové náklady (Vlastní zpracování) 

Mzdové náklady 
Projektový 

manažer 

Projektový 

tým 

Obsluha 

skeneru 

Hrubá mzda za měsíc 54 500,- 11 520,- 23 140,- 

SP a ZP (zaměstnanec), 11 % 5 995,- 1 267,- 2 545,- 

SP a ZP (zaměstnavatel) 34 % 18 530,- 3 917,- 7 868,- 

Superhrubá mzda 73 030,- 15 437 ,- 31100,- 

Zaokrouhlení pro výpočet daně 73 100,- 15 500,- 31 100,- 

Daň z příjmu 15 % 10 965,- 2 325,- 4665,- 

Sleva na poplatníka 2 070,- 

Čistá mzda 39 600,- 10 000,- 18 000,- 

Roční náklady společnosti na 

mzdy 

73 030 * 12 

= 876 360,- 

15 436 * 36 

=  555 696,- 

31 100 * 12 * 4 

= 1 492 800,- 

Celkem 2 924 856,- 

 

Část mzdových nákladů lze snížit tím, že nebudou najmutí nový pracovníci jako obsluha 

3D skenerů, ale společnost využije stávajících pracovníků. 

Celkové roční náklady, které jsou svázané s projektem, činí přibližně 5 172 000 korun. 

K této částce je vhodné přiřadit rezervu pro krytí možných rizik (zejména ochrana a 

pojištění 3D skenerů a ostatního vybavení) o výši 6,34 %. Výsledná částka, po 

zaokrouhlení na tisíce činí 5,5 miliónu korun.  

Ke dni zpracování této závěrečné práce není k dispozici výroční zpráva společnosti za 

rok 2016, tudíž nelze navrhnout způsob financování projektu.  
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4.7 Přínosy navrhovaného řešení 

Realizací navrhovaného projektu ShowroomVR získá společnost Internet Mall.cz tyto 

výhody: 

4.7.1 Databáze Mall.3D 

Univerzální databáze, u které je příležitost, že vrátí nejen náklady projektu, ale že dále 

bude generovat zisk. Počítačové hry dosahují tzv. fotorealistické grafiky (tzn. herní svět 

jisté hry, vypadá jako by byl složen z reálných fotografií), nicméně všechny tyto světy, 

z velké většiny, je nutné modelovat včetně objektů v nich. Nabídnutí širokého sortimentu 

nejrůznějších produktů, vývojářům ušetří nejen práci, ale i čas a při správně zvolené 

cenové politice i finance. Toto se netýká pouze herního průmyslu, ale také aplikací pro 

virtuální a rozšířenou realitu, animovaných filmů, architektonických a designových 

studií. 

Lze předpokládat, že trend počítačového modelování bude v následujících letech růst. 

Dokládají to například pravidelné aktualizace operačního systému Windows 10, které do 

něj implementují nejrůznější 3D programy. Z klasického známého malování, které se 

prakticky od verze Windows 95 nezměnilo, se stalo 3D malování apod. Je tedy pravý čas 

vytvořit obchod s modely, zaměřený hlavně na vývojářské společnosti (ale i pro fyzické 

osoby), který bude růst alespoň do velikosti, jako je současná nabídka společnosti e-shopu 

Mall.cz. 

4.7.2 ShowroomVR a ARoom 

Produkty projektu, které mohou změnit dosavadní styl výběru zboží a nakupování. 

Zákazníkovi jsou nabídnuty komplexní informace o produktu v atraktivním prostředí 

virtuální reality. Tu může vyzkoušet na jedné z 18 poboček v české republice, nebo pokud 

má HW virtuální reality doma tak mu stačí stáhnout je příslušnou aplikaci ShowroomVR. 

Produkt ARoom posouvá uživatelské požadavky ještě o kus dále, a zákazníkovo zboží 

promítne tam, kam si zákazník určí.  

Spuštěním těchto produktů bude doprovázet rozsáhlá reklamní kampaň, která vzbudí 

pozornost. Při pesimistickém scénáři vzroste alespoň návštěvnost poboček a tím i zájem 

o virtuální realitu doprovázený zvýšenými prodeji VR zařízení. Při optimistickém, trh 
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příjme virtuální showroom a ARoom jako snadnější možnost jak se seznámit s produktem 

a obchod Mall.cz tak získá konkurenční výhodu oproti ostatním velkým e-shopům.  

4.7.3 Nové prvky e-shopu  

V současné době spoléhá e-shop Mall.cz pouze na fotogalerii produktů. Konkurence je 

dále, kdy fotogalerii rozšiřuje o videa, ve kterých jsou vyzdviženy hlavní funkce 

produktu, jeho obsluha nebo základní servis. S využitím databáze Mall.3D lze stávající 

stránky produktu obohatit o interaktivní 3D modely a tím i srovnat krok s konkurencí. 

Navíc, postupem času, jak se bude databáze Mall.3D rozšiřovat o další modely produktů, 

bude konkurence předběhnuta (videogalerii nabízí konkurence hlavně u klíčových nebo 

u nejprodávanějších produktů). 

4.7.4 Implementace databáze Mall.3D do skupiny Mall Group 

Skupina Mall Group pod sebou sdružuje více než dvě desítky různých obchodů. Jejich 

stránky a informace o produktu jsou vesměs stejné, jako u Mall.cz. Jedinou výjimkou je 

obchod s elektronikou CZC.cz, který u mnoha nabízených produktů nabízí jejich 3D 

model. Při implementaci databáze Mall.3D a jejích modelů do portfolia skupiny Mall 

Group, dostanou obchody do tohoto portfolia spadající konkurenční výhodu. 
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ZÁVĚR 

 

Pokud chceme úspěšně realizovat myšlenku nebo nápad, je důležité jí určit směr a cíl. 

Šipka a vysněný výsledek nestačí a je zapotřebí šipku nahradit postupy projektového 

managementu a vysněný výsledek co nejvíce specifikovat a proměnit ho ve SMART cíl. 

Čím více plán propracujeme, tím méně budeme zaskočeni neočekávanými situacemi, 

které doprovází realizaci projektu.  

Postupy projektového managementu se zabývá první část práce. Ta popisuje základní 

pojmy, životní cyklus projektu a hlavně nástroje projektového managementu, které se 

používají v předprojektové a projektové fázi.  

V úvodu druhé časti práce - analytické, je představena akciová společnost Internet Mall, 

která provozuje elektronický obchod Mall.cz. Po představení společnosti je popsán 

současný stav výběru zboží, na který navazuje obecná analýza zákazníka. V té jsou 

zpracovány data z českého statistického úřadu za rok 2016 a ze srovnávacího serveru 

Heureka.cz za první kvartál roku 2017. Pomocí analýzy SLEPT je vyhodnoceno vnější 

okolí podniku a možné faktory, které mohou ohrozit projekt ShowroomVR. S využitím 

Porterova modelu konkurenčních sil je analyzována atraktivita okolí podniku a na závěr 

kapitoly jsou porovnány informace o produktu, které poskytuje konkurence a společnost 

Internet Mall, a.s.  

Třetí oddíl práce přináší vypracovaný návrh na projekt. Nejprve byl specifikován cíl 

pomocí techniky SMART, poté byla zhotovena identifikační listina, na kterou navazuje 

logický rámec. Činnosti jsou přehledně sepsány do etap a zaneseny do hierarchické 

struktury prací WBS. Ta je základem pro Ganttův diagram a matici odpovědnosti RACI. 

Metodou RIPRAN jsou identifikována a zpracována hlavní rizika, která mohou projekt 

ohrozit. Před přínosy navrhovaného řešení je sepsán rozpočet projektu. Za 5,5 milionu 

korun společnost získá hlavní produkt projektu – atraktivní ShowroomVR, který usnadní 

zákazníkovi výběr zboží za pomoci virtuální reality. Vedlejším produktem je databáze 

Mall.3D, která je dále maximálně využita – tzn. její 3D modely produktů doplní 

současnou fotogalerii na stránkách e-shopu. Pro mobilní aplikaci bude připravena 

aktualizace, která také přinese interaktivní 3D modely a navíc, u podporovaných 

mobilních telefonů možnost rozšířené reality pomocí produktu ARoom. Samotná 
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databáze Mall.3D bude použita k vytvoření nového segmentu trhu, kdy její modely budou 

nabízeny vývojářům aplikací a her.  Všechny uvedené přínosy projektu pomohou 

společnosti s dosáhnutím jejího dlouhodobého cíle „Být hlavním hráčem na poli české e-

commerce“. 
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