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Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na návrh plánu pro řízení projektu v obci Sobůlky. Shrnuje 

teoretické poznatky podle standardu IPMA a aplikuje je v návrhové části. Obsahuje 

dotazníkové šetření provedené v obci a následnou komparaci zjištěných skutečností na návrh 

plánu rodinného folklórního odpoledne. 
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Abstract 

The diploma thesis focuses on the concept of a project management plan in the  

 municipality Sobůlky. It summarizes the theoretical knowledge according to the IPMA 

standard and applies them in the proposal section. It contains a questionnaire survey 

conducted in the municipality and a subsequent comparison of the findings with 

the proposal of the family folklore afternoon plan. 
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ÚVOD 

„Lepší obtížný začátek a dobrý konec, než snadný začátek a špatný konec!“ 

německé přísloví o začátku 

Projektový management se stává stále významnějším. Od 60. let se projektový 

management tokem času rozvíjel a šířil v souvislosti s nárůstem složitosti řešených 

projektů, dynamiky podnikatelského prostředí a návazně i dynamiky podnikání. V 60. 

letech byl pouze doménou sofistikovaných a nákladných projektů. Menší projekty se 

řešily neformálním projektovým řízením. 

V současné době projektové řízení v mnoha zemích zaujímá podstatnou roli jako 

efektivní a účinný nástroj např. při plánování a organizaci procesů, řešení krizí a time 

managementu. Uplatnění projektového řízení je mnohostranné. Projektový management 

se stal nezbytným nástrojem v oblasti veřejného a soukromého sektoru, stejně tak 

koncepčního rozvoje měst. Hraje podstatnou roli např. při řízení projektů financovaných 

z fondů EU, při organizování kulturních, sportovních a uměleckých akcí aj. Projektový 

přístup nás nenaučí dělat divy, ale dá nám možnost přijít na to, že jisté kroky je nutno 

realizovat v předem stanoveném čase a s promyšlením. 

Diplomová práce se zabývá návrhem plánu pro řízení projektu v obci, jejíž cílem je návrh 

použití nástrojů pro řízení projektů v obci a jejich aplikace na připravovaný projekt. Práce 

se skládá ze tří částí. 

První část se věnuje zpracování odborné literatury a definování základních pojmů 

a postupů spojených s projektovým managementem. Teorie se zaměřuje na určitou část 

problematiky. Věnuje se problémům předprojektové fáze a projektové fáze, zejména 

etapě zahájení a plánování. 

Analytická část vyhodnocuje výsledky dotazníkového šetření provedeného na základě 

výzkumu v obci, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel Sobůlek na efektivnost 

vynaložených obecních investic do areálu č. p. 65. 

Třetí částí je zaměřena na předprojektové úvahy, zahájení a plánování rodinného 

folklórního odpoledne v obci. Závěr kapitoly je věnován formulaci přínosů jednotlivých 

nástrojů projektového řízení pro obec. 
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 

Cílem diplomové práce je návrh použití nástrojů pro řízení projektů v obci Sobůlky 

a jejich aplikace na připravovaný projekt. 

Aby bylo dosaženo hlavního cíle, je třeba dosáhnout dílčích cílů: 

 ucelení teoretických znalostí problematiky s ohledem na specifikaci práce v obci; 

 dotazníkové šetření, jehož cílem je zjistit, jaké jsou postoje obyvatel obce Sobůlky 

k obecní investici do areálu č. p. 65; 

 formulace doporučení pro obec, proč je lepší řídit akce podle standardů 

projektového řízení. 

Pro dosažení cíle je třeba vyjít z teoretických znalostí daného problému. Jsou využity 

metody logického myšlení, a to metody analýzy, syntézy, dedukce, konkretizace 

a brainstormingu. Ucelením získaných informací, závěrů a poznatků vznikla teoretická 

část této práce. 

Pro dosažení druhého dílčího cíle je provést dotazníkové šetření, jehož cílem je zjistit, 

jako jsou postoje obyvatel obce Sobůlky k obecní investici do areálu č. p. 65 a následnou 

přeměnou na muzeum obce. Primární výzkum je proveden pomocí dotazování, formou 

standardizovaného dotazníku. Je použit deduktivní přístup kvantitativní výzkumné 

strategie. Dotazník je určen pro občany obce Sobůlky, kteří spadají do věkové kategorie 

18–70 let. 

Abychom dosáhli posledního dílčího cíle, je důležité správně aplikovat teoretické znalosti 

o metodách projektového řízení podle standardu IPMA v návrhu projektu. Praktická část 

je věnována etapě zahájení a plánování konkrétní akce. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretická část bude věnována ujasnění základních pojmů, jako je projekt, projektové 

řízení. Závěrem této kapitoly budou struktury fáze projektu, metody a techniky, které jsou 

potřebné k řešení jednotlivých problémů v jednotlivých projektových fázích. 

2.1 Základní vymezení 

Na začátku je třeba vymezit základní pojmy projektového řízení a pojetí projektového 

řízení dle standardu IPMA. 

2.1.1 Pojetí projektového řízení dle standardu IPMA 

IPMA (International Project Management Association) sdružuje více než 55 členů na pěti 

kontinentech, kteří rozvádějí pravomoci projektového řízení, budují a rozvíjejí vztahy 

s organizacemi, vládními institucemi, univerzitami aj. Zaměření IPMA směřuje do oblasti 

certifikace, tj. ověření rozdílných znalostí a zkušeností manažerů projektu. Ověřují 

technické, behaviorální a kontextové kompetence1. Kompetenci lze definovat dle 

Máchala a kol. (2015, s. 18) jako „soubor znalostí, osobních postojů, dovedností 

a relevantních zkušeností potřebných pro zastávání určitých funkcí“.  

 Behaviorální kompetence zahrnuje prvky osobnostního rázu. Jedná se o popis 

dovedností a postojů manažera projektu. 

 Kontextové kompetence charakterizují prvky, které se vztahují k souvislostem 

s managementem projektu. Patří zde znalosti z oblasti řídících vztahů ve firmě, 

základní legislativy, schopnost efektivně řídit projekty, programy a portfolia.  

 Technické kompetence určují základní kompetence manažera projektu pro řízení 

projektu (Máchal, 2015, s. 18). 

2.1.2 Projekt 

Slovo projekt pochází z latinského slovesa proicere, což znamená „to, co přijde před tím, 

než něco jiného nastane“ (Štefánek, 2011, s. 12). V současné době se vychází 

z anglosaského pojetí, ve kterém je projekt chápán jako „tvůrčí proces plánování a řízení 

                                                 

1 z latinského slova competentia = předpoklad, schopnost zvládat určitou funkci, činnost, situaci. 
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rozsáhlých operací“, nikoliv jen jako výsledná projektová dokumentace 

(Němec, 2002, s. 11). Veškeré úsilí projektu je zaměřeno na konečný výstup, produkt, 

tj. podle Hodaňa (2013, s. 7) „to, čeho má být dosaženo, co bude vytvořeno, čím má být 

obohacen život společnosti, čím má být urychlen rozvoj společnosti, co má být poskytnuto 

lidem atd.“ Konečným cílem je produkt, který vznikne pomocí lidského úsilí. Projekt 

je pouhým prostředkem pro realizaci produktu (Hodaň, 2013, s. 7). 

Projekt lze chápat jako sérii úkolů nebo činností, které je potřeba provést, aby se dosáhlo 

změny nebo nějakého jiného předem určeného cíle. Projekt může být osobní, např. učení 

cizího jazyka, stavební projekt jako je stavba domu, nebo realizací nového 

podnikatelského záměru (Carroll, 2009, s. 9). 

Ať se jedná o jakýkoliv projekt, existují základní vlastnosti, viz. Obrázek 1, které jsou 

s ním spojeny. Každý projekt je jedinečný a Carroll (2009, s. 9) upozorňuje, že nemáme 

předpokládat, že bude fungovat přesně tak jako ten poslední. Každý projekt musí mít 

nějaký cíl (konkrétní výsledek). Cíl projektu definuje problém měření a jedinečný výstup, 

který má být dodán na konci projektu. Nemá smysl realizovat projekt, pokud nedosáhne 

něčeho užitečného. S ohledem na životní cyklus projektu jsou podle potřeb úměrně 

využívány různé druhy metod, což lze popsat atributem komplexnost. Každý projekt 

s sebou nese určitou míru nejistoty, ze které vyplývají rizika nebo příležitosti. 

Vymezenost (omezenost) projektu je dána časem, financemi, lidskými a materiálními 

zdroji. Jejich dostupnost pak stanovuje rozsah projektu. Vždy musí být spuštěn (zahájen), 

protože projektem se nestane spontánně (Carroll, 2009, s. 9–10). Projekt je realizován 

projektovým týmem, který vzniká při zahájení projektu a zaniká v momentě ukončení. 

Obrázek 1: Atributy projektu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Štefánek, 2011, s. 12) 
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V čele projektového týmu je projektový manažer, který projekt spouští a vede k dosažení 

cíle (Štefánek, 2011, s. 12–13). 

Rousenau (2007, s. 9) chápe projekt obecněji, trojdimenzionálně. Poukazuje 

na recipročně se ovlivňující tři úrovně. Cíle projektu dosáhneme, pokud dosáhneme 

žádoucích dílčích cílů, kvalitního produktu a splníme tři základní dimenze, jimiž jsou: 

 časové dimenze, tj. kdy se bude realizovat; 

 nákladové dimenze, tj. za kolik; 

 věcné dimenze, tj. co a jak se má udělat (Hodaň, 2013, s. 9). 

Vzhledem k definici projektu, ve které je konečným výsledkem produkt, 

se  o projektového trojimperativu rovněž vkládá. Základní úrovně trojimperativu musí 

být odvozeny od produktu a je nutno je po celý průběh projektu respektovat. Provázanost 

jednotlivých, navzájem podmíněných částí trojimperativu, jak ukazuje Obrázek 2, 

garantuje úspěšnost projektu. Provázanost je podmínka nutná, nikoliv dostačující 

(Hodaň, 2013, s. 9–10). 

2.1.3 Řízení projektů 

Druhým základním pojmem je řízení projektů. Zde je důležité rozpoznat rozdíl mezi 

pojmy řízení projektů a projektovým řízením (managementem). Pojetí management 

projektu lze vysvětlit jako dočasnou, jedinečnou práci, která vyžaduje jiné principy řízení 

než rutinní činnosti. Řízení projektů je řízení procesu změny od jednoho stavu k druhému 

(Štefánek, 2009, s. 14). Z výše uvedené definice je zřejmé, že v řízení projektu se jedná 

o neopakovatelný proces, který vylučuje rutinní aktivity. PMBOK Guide (2008) chápe 

řízení projektů jako „aplikaci vědomostí, zručností, nástrojů a technik na aktivity projektu 

pro dosažení jeho požadavků“ (Štefánek, 2009, s. 9). 

Obrázek 2: Projektový trojimperativ 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Hodaň, 2013, s. 9) 
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Projektové řízení lze vymezit podle Taylora (2007, s. 3) jako umění i vědu, jak řídit 

relativně krátkodobé aktivity, které mají omezené množství výchozích a konečných bodů, 

mají omezený rozpočet většinou. Zjednodušeně se jedná o řízení jednotlivých projektů 

a jejich organizaci a koordinaci, jak ukazuje Obrázek 3 výše (Němec, 2002, s. 22–23). 

2.1.4 Fáze projektu 

Standard IPMA definuje projekt jako „časově, nákladově a zdrojově omezený proces 

realizovaný za účelem vytvoření definovaných výstupů“ (Doležal, 2009, s. 154). 

Z hlediska času a charakteru činností lze projekt rozdělit do fází projektu, který tvoří 

životní cyklus řízení projektu (Doležal, 2009, s. 154–155). Každý projekt má svůj začátek 

a konec, tj. předprojektovou (přípravnou), projektovou (realizační) a poprojektovou 

(vyhodnocovací) fázi. Každá fáze závisí na předcházející fázi a je specifická 

(Štefánek, 2009, s. 15). Členění na menší fáze projektu, které lze lépe uchopit 

a spravovat, vychází ze systémového přístupu (Ježková, 2013, s. 84). Cílem jednotlivých 

fází je zdokonalit podmínky pro kontrolu jednotlivých procesů, a tím zvýšit 

pravděpodobnost celkového úspěchu projektu (Svozilová, 2011, s. 38). 

Obrázek 4 člení podrobněji fáze projektu, konkrétněji projektovou fázi. Jednotlivé fáze 

řízení projektu budou popsány v kapitolách níže. 

Obrázek 3: Projektový management a management projektu 

(Zdroj: Němec, 2002, s. 23) 
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2.2 Předprojektová fáze projektu 

Škála pro námět projektu je široká, inspirovat ho může celá řada podnětů, jako 

např. řešení určitého problému, využití příležitosti, odvrácení hrozby či originální nápad. 

Podnět je nutné zanalyzovat a vyhodnotit jeho smysluplnost a reálnost. Cílem 

předprojektové fáze je vyhodnotit námět projektu a zvolit nejvhodnější formu realizace, 

tj. ověřit možnosti a proveditelnost záměru a odpovědět si na otázku: Je zamýšlený 

projekt potřeba? (Ježková, 2013, s. 32). 

2.2.1 Předprojektové úvahy 

V jednodušších či menších projektech není nutné zpracovávat studie příležitosti2                  

a proveditelnosti3, jsou vypracovávány tzv. předprojektové úvahy, jejichž náplní 

je nacházet odpovědi na otázky dle Ježkové (2013, s. 35): 

 Čeho chce zamýšlený projekt dosáhnout? 

 Jaké výsledky jsou očekávány a jak jich bude dosaženo? 

                                                 

2Též Opportunity Study. Studie příležitosti slouží ke zhodnocení stávajícího stavu organizace a jejího okolí, 

odhady budoucího vývoje a diskuzi o chystaném cíli (součástí je SLEPT analýza a SWOT analýza) 

(Ježková, 2013, s. 35–36). Výsledkem je doporučení, zda projekt realizovat či nikoliv. V případě 

doporučení realizovat projekt se provedou podrobnější charakteristiky projektu (Doležal, 2009, s. 156). 
3Pokud studie příležitosti doporučí projekt uskutečnit, studie proveditelnosti upřesňuje obsah projektu, jeho 

začátek a konec, odhadované náklady a zdroje (Doležal, 2009, s. 157). 

Obrázek 4: Fáze projektu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Doležal, 2009, s. 155) 

Obrázek 5: Znázornění postupu v předprojektové fázi 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Ježková, 2009, s. 35) 
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 Z jakých předpokladů projekt vychází? 

 Jaká existují alternativní řešení? 

 Kolik to bude stát a kdo to zaplatí? 

 Koho projekt ovlivní? 

 Co nebo kdo bude ovlivňovat projekt? 

2.2.2 Metody výběru varianty 

Porovnávání výhod a nevýhod je jednoduchá, velmi účinná, nenáročná, ale nejméně 

přesná metoda, která pro nezávaznou volbu variant vystačí. Porovnání vychází z toho, 

že se jednotlivým variantám vyhradí list papíru a popíší se, viz. Obrázek 6. První polovina 

listu popisuje stručně činnosti potřebné pro realizaci dané varianty. Druhá část je pak 

rozdělena na dvě poloviny, kdy do první části se zapíší pod sebe výhody dané možnosti 

a do druhé poloviny nevýhody. Následně se tyto metody porovnají a zvolí se ta metoda, 

která má nejvíce výhod a nejméně nevýhod (Němec, 2002, s. 50–51).  

Hodnocení činitelů umožňuje klasifikovat varianty dle činitelů, které lze obtížně vyjádřit 

ve finančních jednotkách. V prvním sloupci se definuje cíl projektu a stanovuje se seznam 

důležitých kritérií pro hodnocení variant. Ve druhém sloupci se určí váha, tj. důležitost, 

každého činitele vzhledem ke konkrétnímu cíli. V následujících sloupcích jsou ke každé 

variantě, jak znázorňuje Tab. 1, přiřazeny body (0–5) a součin druhého sloupce s body. 

Doporučuje se jít vodorovně, nedojde pak k předčasnému sčítání čísel. Sloupce součinů 

se sesumarizují a porovnají se jednotlivé varianty. Nejvýhodnější je ta varianta, která 

získala nejvíce bodů. 

Varianta A

název

Popis:

Nutno vykonat:

Výhody:

Nevýhody:

Varianta B

název

Popis:

Nutno vykonat:

Výhody:

Nevýhody:

Varianta C

název

Popis:

Nutno vykonat:

Výhody:

Nevýhody:

Obrázek 6: Porovnání výhod a nevýhod 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Němec, 2002, s. 51) 
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Tab. 1: Hodnocení činitelů 

(Zdroj: Vlastní upracování dle: Němec, 2002, s. 53) 

Činitel Váha 
Varianta A Varianta B Varianta C 

Body Váha * Body Body Váha * Body Body Váha * Body 

Cíl 1 2 5 10 3 6 0 0 

Cíl 2 1 2 2 2 2 5 5 

Součet   12  8  5 

2.2.3 Stanovení cíle projektu 

Stanovení jasného a konkrétního cíle projektu není jednoduché. Při jeho vymezení 

je nezbytné vzít v úvahu strategii organizace, která je definovaná vizí, misí a programy, 

definována stejně jako potřebami a zájmy stakeholders (Ježková, 2009, s. 48). 

Projekt je třeba navázat na jeho strategický záměr a propojit s dalšími projekty 

a činnostmi. Program Ježková (2009, s. 24) definuje jako „skupinou věcné souvisejících, 

společně řízených projektů a organizačních změn, které byly společně spuštěny za účelem 

určitého strategického cíle. Po jeho dosažení je program ukončen“. Program je stanoven 

pro několik let (př. programy rozvoje infrastruktury jednotlivých krajů ČR). Projekt je 

pak navrhován a realizován jako konkrétní nástroj pro zajištění cílů programu 

(Ježková, 2009, s. 24). 

Portfolio projektu představuje dle Řeháčka (2013, s. 21) „soubor projektů, programů 

a jiných prací, které jsou seskupeny tak, aby se usnadnil efektivní management těchto 

prací za účelem splnění strategických záměrů“. Na rozdíl od programu portfolio trvá 

i po ukončení projektů či programu. Podmnožiny portfolia se ovlivňují pouze 

vzájemnými zdroji a časovým rámcem (Ježková, 2009, s. 25). 

Vedle vazby na strategii organizace je podstatné formulovat kritéria prosperity projektu, 

která slouží jako měřítko pro posouzení zdaru projektu. Kritéria úspěšnosti se dělí na: 

 tvrdá (kvantitativní) kritéria, které lze měřit (počet účastníků), 

 měkká (kvalitativní) kritéria, které je těžké měřit a určit (spokojenost účastníků). 

Zde je nutné si pamatovat, že i tyto kritéria by měla být objektivně vyhodnocena, 

např. formou dotazníku pro účastníky. 

K jasně a konkrétně stanovenému cíli, tj. stavu po realizované změně, slouží technika 

SMART. Správně definovaný cíl by měl splňovat podmínky uvedené v Obrázek 7. 
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Druhou možností, jak stanovit cíl projektu, je využití projektového trojimperativu, který 

vyjadřuje cíl jako to, co je třeba udělat, kdy a za kolik se to má udělat. Praxe ukazuje, 

že není možné dosáhnout vrcholových bodů u každého cíle v trojimperativu, ale je nutné 

stanovit prioritu jeho jednotlivých vrcholů (Ježková, 2009, s. 51–52). 

2.2.4 Logický rámec projektu 

Logická rámcová metoda staví na zásadě, že hlavní parametry projektu jsou vzájemně 

logicky propojeny. Logický rámec využívá systémového4 přístupu. Habr a Vepřek jej 

definují jako způsob myšlení, řešení problémů či jednání, při němž jsou jevy chápány 

komplexně ve svých vnitřních a vnějších spojitostech (Ježková, 2009, s. 301). 

Přínosem využití metody logického rámce je dohoda všech zainteresovaných stran co, 

proč, jak, kdy a za kolik realizovat a jaké jsou s realizací spojené předpoklady, 

popř. rizika. Tyto klíčové dohody jsou pak shromážděné v této části projektu. Dalším 

přínosem využití logického rámce je, že se jedná o stručný, přehledný dokument, který je 

mezinárodně používaný a uznávaný a zajistí úsporu úsilí a času (Štefánek, 2011, s. 45). 

                                                 

4 Systém je možno chápat dle Ježkové (2009, s. 298–302) jako množinu určitých prvků, které jsou mezi 

sebou vzájemně spojeny vazbami. Systémový přístup uplatňuje princip abstrakce (klade pozornost na 

podstatné charakteristiky systému), princip dedukce, princip práce v týmu různých specialistů, princip 

zkoumání shora dolů (od obecného k detailnější sktruktuře). 

Obrázek 7: Formulace cílů technikou SMART 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Svozilová, 2011, s. 83) 
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Logický rámec by měl objasnit, proč se projekt realizuje, co je nutné k jeho realizaci a jak 

realizace proběhne. Uspořádání prvků v logickém rámci má své přímé příčinné vazby, 

které jsou znázorněny v Obrázek 8. Vertikální vazba (strom cílů) vyjadřuje vztah příčina–

důsledek, tj. cíle, který přispívá k naplnění záměru, dosáhneme tehdy, pokud uskutečníme 

zásadní aktivity, jejichž výsledkem budou konkrétní výstupy. Horizontální vazba 

vyjadřuje splnění popisu na určitém řádku. Splnění dokážeme prostřednictvím 

definovaných objektivně ověřitelných ukazatelích, rovněž ošetřením rizik a platnosti 

předpokladů na vyšší úrovni (Štefánek, 2011, s. 65–69). 

Záměr projektu zodpovídá otázku proč. Chceme v něm dosáhnout níže popsané změny, 

tedy zjistit jaký je přínos projektu na jeho konci. Cíl (změna) odpovídá na otázku, 

co chceme změnit, čeho chceme dosáhnout a platí zde pravidlo, že každý projekt má 

pouze jeden cíl. Výstupy dávají odpověď na otázku, jak chceme cíle dosáhnout, 

tj. prostřednictvím čeho docílíme hmotných či nehmotných výstupů. Aktivity projektu 

specifikují klíčové činnosti, které je třeba zrealizovat a dosáhnout tak stanovených 

výstupů. První sloupec logického rámce představuje projekt v časovém a logickém sletu. 

Rovněž jsou v něm stanoveny hierarchie cílů, tj. strom cílů (Štefánek, 2011, s. 48–49). 

Řídit lze to, co můžeme měřit. 

Druhý sloupec logického rámce znázorňuje objektivně ověřitelné ukazatele. Na základě 

těchto ukazatelů, které by měly být měřitelné a min. dva, lze prokázat, zda záměru, cíle 

a výstupů bylo dosaženo (Doležal, 2009, s. 66). Třetí sloupec, dle Obrázek 8 způsob 

ověření, uvádí stanovené zdroje informací, které slouží k ověření průběhu realizace 

a jejího výsledku. Poslední sloupec znázorňuje stručný výčet rizik, jež mohou působit 

Obrázek 8: Směr kontroly logického rámce 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Štefánek, 2011, s. 54) 
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na realizaci projektu a ovlivnit jeho záměr (Štefánek, 2011, s. 50–52). Předpoklady 

či rizika lze číst od aktivit projektu jako předpoklady/rizika, za jakých činnosti podněcují 

k výstupům, dále za jakých výstupy povedou k dosažení cíle a za kterých dosažení cíle 

pomůže k naplnění přínosů projektu (Doležal a Krátký, 2016, s. 39). 

2.2.5 Zainteresované strany 

Jedním z významných prvků řízení projektů jsou zúčastněné strany. Identifikovat 

zainteresované strany a jejich roli v projektu lze považovat za rozhodující faktor úspěchu 

nebo selhání projektu (Biskupek, 2016, s. 10–11). Zainteresované strany, 

též stakeholders, lze definovat jako kohokoliv, kdo je ovlivněn či omezen realizací 

projektu a kdo se musí smířit s výstupy projektu. Jako zainteresovaná strana by měl být 

identifikován každý jednotlivec či skupina, která ovlivňuje úspěšnost projektu nebo 

je ovlivněna dosaženými cíli (Šmakalová, 2010, s. 2). Podle významnosti lze 

zainteresované strany rozdělit do dvou skupin, jejichž prvky je třeba rozlišovat z povahy 

projektu. Doležal (2009, s. 49–50) je rozděluje do dvou skupin. 

 Primární, tedy o subjekty, které jsou významné pro projekt. Spadají sem vlastníci 

a investoři, zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé, místní komunita. 

 Sekundární skupina zahrnuje stakeholdery, jejichž vazba na projekt není tak 

důležitá, tj. nejsou členové organizace, která realizuje projekt. Patří sem veřejnost, 

konkurence, média nebo občanská sdružení. 

Jednou z úloh manažera projektu je důkladně analyzovat zúčastněné strany projektu. 

Analýza stakeholders je jednou z nejdůležitějších částí počáteční fáze projektu. 

Projektoví manažeři tento proces používají k správnému pochopení a interpretaci 

prostředí zainteresovaných stran a k správnému rozhodování pro danou skupinu 

zúčastněných stran. Tato analýza umožňuje projektovému manažerovi předvídat možné 

problémy, které mohou vzniknout ze zainteresovaných skupin a mohou ovlivnit projekt. 

Tento proces se skládá ze tří etap (Biskupek, 2016, s. 11): 

 identifikace zainteresovaných stran; 

 charakteristika zainteresovaných stran s hodnocením jejich vlivu na výkon; 

 návrhy akční strategie pro všechny. 
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V prvním kroku identifikujeme skupiny: 

a. které mohou mít dopad na projekt; 

b. na které může mít projekt dopad; 

c. které budou zapojeny do projektu; 

d. které mohou být podporou, tj. mohou se stát partnery projektu; 

e. které se mohou stát konfliktní stranou (Biskupek, 2016, s. 11). 

Jedním ze způsobů, jak identifikovat zainteresované strany, je použití brainstormingu5 

či myšlenkových map6. Dalším způsobem sestavení seznamu stakeholders je jejich 

rozdělení na primární a sekundární skupiny, jak bylo zmíněno výše. 

Další etapou analýzy zúčastněných stran je jejich charakteristika a hodnocení vlivu. 

Charakteristiky by měly ukazovat jejich očekávání, pokud je to možné, tak i v peněžním 

vyjádření (Biskupek, 2016, s. 11–12). V této etapě lze použít matici Obrázek 9, do jejíž 

kvadrantů se zařadí zainteresované strany podle míry vlivu a jejich očekávání 

(Doležal, 2009, s. 51). 

Třetí etapou procesu analýzy stakeholders je vytvoření návrhu strategie komunikace pro 

každou z nich. Strategie by měla být provedena tak, aby poskytla potřebné informace 

všem zainteresovaným stranám (Biskupek, 2016, s. 11–12). Kontakt se zainteresovanými 

stranami lze pomocí zveřejnění informací na webových stránkách či elektronických 

schránkách, kam mohou zasílat dotazy. Mezi další prostředky zapojení stakeholderů patří 

dotazníkové šetření, pracovní skupina, neformální setkání a mnoho dalších 

(Štefánek, 2011, s. 37). 

Výsledky výzkumu Biskupka (2016, s. 18) ukázaly, že zainteresované strany bez užití 

jakéhokoliv rozdělení jsou významné pro realizaci projektu. Jejich dopad je důležitý 

na rozhodnutí o úspěchu či neúspěchu projektu a je nutné je brát v úvahu po celý jeho 

životní cyklus. 

                                                 

5 Brainstorming je kreativní technika, ve které jsou myšlenky přednášeny volně. Moderátor nápady zapisuje 

na tabuli či jiné viditelné místo. Se zaznamenaných nápadů se vyberou ty nejvhodnější 

(PM consulting, 2018). 
6 Myšlenkové (mentální) mapy hledají souvislosti mezi myšlenkami. Dokáží zachytit toky myšlenek 

a poskytnou komplexní pohled na dané téma (PM consulting, 2018). 
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2.2.6 Shrnutí předprojektové fáze 

Předprojektová fáze pomáhá analyzovat úvodní myšlenku o projektu a vyhodnotit její 

naději na úspěšnou realizaci. Tato fáze si klade za cíl dospět k závěru, zda projekt 

realizovat, či nikoliv. K tomuto doporučení využívá řadu metod (projektový 

trojimperativ, technika SMART, logický rámec) či předprojektových úvah, které by měly 

dát odpověď na otázky: jaký je cíl projektu a zda odpovídá podmínkám SMART; jaký 

je termín projektu a kolik bude potřeba finančních prostředků a zdrojů; jaké jsou hrozby 

a příležitosti, které působí na projekt, koho projekt ovlivňuje a kdo naopak ovlivňuje jeho.  

2.3 Projektová fáze – zahájení 

Projektová fáze začíná etapou zahájení7, která může nabíhat hned po fázi předprojektové. 

V dalších případech může mezi těmito fázemi uplynout nějaká doba. Tato prodleva 

se nazývá jako inkubační doba projektu. Nastává např. v situaci, kdy organizace čeká na 

schválení dotace, grantu, uvolnění zdrojů potřebných pro projekt či jen vhodnou 

příležitost. V projektové fázi zahájení je nutné posoudit dokumenty z předprojektové 

fáze, doplnit je a předložit k rozhodnutí odpovědné osobě či osobám k zahájení. 

Následující etapy projektu jsou časově i zdrojově náročnější a složitější. Smysl je má 

realizovat pouze v situaci, kdy vedení (zodpovědná osoba) má vážný zájem projekt 

realizovat na základě proběhlých předprojektových úvah. Konečný návrh projektu 

                                                 

7 Rovněž inicializace, start–up (Ježková, 2013, s. 82). 

Obrázek 9: Matice analýzy vlivu stakeholders 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Doležal, 2009, s. 52) 
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je obsahem projektové fáze zahájení, která potvrdí finální rozhodnutí o realizaci návrhu 

projektu, nebo jeho zamítnutí (Ježková, 2013, s. 80–82). 

Zahájení projektu má za cíl poskytnou formální rámec projektu a vyhlásit projekt 

na základě jeho definovaných základních atributů (Ježková, 2013, s. 82). 

2.3.1 Zakládací listina projektu (ZLP) 

Hlavním výstupem fáze zahájení je dokument Zakládací listina projektu8. Doležal 

(2016, s. 109) ZLP popisuje jako určitou „kotvu“, která definuje „nepřekročitelné meze 

rozpočtu, harmonogramu a požadovaných výsledků projektu“. Dokument formálně 

vyhlašuje existenci projektu a dává práva projektovému manažerovi využít zdroje pro 

projekt. Zakládací listina projektu by měla vystihnout všechny důležité znaky a informace 

projektu významné pro další projektové fáze (Ježková, 2013, s. 83). ZLP by měla vždy 

obsahovat název a cíl projektu a hlavní milníky (Doležal, 2016, s. 109). Zakládací listina 

projektu se stává stěžejním a opěrným dokumentem pro projektového manažera po celou 

dobu projektové realizace, jelikož obsahuje odpovědi na projektový trojimperativ – 

podává informace o cíli, termínu a zdrojích (Ježková, 2013, s. 84). 

2.3.2 Projektový tým 

V zahajovací fázi je jmenován projektový tým, který je jedním ze základních znaků 

projektu. Úkoly a problémy jsou realizovány lidmi, kteří se řadí mezi kritické faktory 

úspěchu projektu (Ježková, 2013, s. 88). 

Kritické faktory úspěchu projektu byly identifikovány ve výzkumu se skupinou 

projektových manažerů s min. 5 lety zkušeností a alespoň třemi dokončenými projekty. 

Výzkum byl zaměřen na faktory ovlivňující proces řízení projektů a identifikaci 

kritických faktorů úspěchu. Na základě výzkumu bylo identifikováno 54 faktorů, které 

ovlivňují projekt. Faktory byly seskupeny do pěti skupin: podstatné, velké, střední, malé 

a zanedbatelné. Na základě této klasifikace faktorů se mezi kritické faktory úspěchu řadí: 

 projektový manažer; 

 jasně stanovený cíl; 

                                                 

8 Rovněž Identifikační listina projektu, Charta projektu – Project Charter, Zadání projektu, Definiční projekt 

projektu, Evidenční list, Křestní list inscenace. 
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 projektový tým; 

 podpora vedení projektu (Spalek, 2005). 

Projektový tým je spjat s daným projektem a jeho sestavení je jen dočasné. Rovněž má 

svého vedoucího, kterým je manažerem projektu. Projektový tým organizuje práci 

na projektu a některé aktivity přímo obstarává (Doležal, 2009, s. 112). 

Tým lze popsat dle Ježkové (2009, s. 88) jako „malou skupinu jedinců9, kteří společně 

pracují na dosažení určitého cíle, jsou na sobě vzájemně závislý, jejich vztahy jsou 

charakterizovány vysokou intenzitou a soudržností a nesou společnou odpovědnost 

za výsledky své práce“. 

Projektový tým, aby byl efektivní, je třeba sestavit z odlišných osob, díky čemuž můžeme 

využívat synergického efektu10. Synergický efekt lze definovat dle poradenského portálu 

vlastnicesta.cz (2012) jako „výsledek, který je větší než součet účinků zapojených složek, 

účastníků do aktivit, ve kterých efekt vznikl. Jednoduše to znamená, že 1 + 1 > 2“. 

Při sestavování projektového týmu je třeba vzít na vědomí následující hlediska 

dle Ježkové (2013, s. 91): 

 hledisko osobní. Cílem je vytvořit kvalitní vztahy mezi členy týmu. Oblast 

se zabývá týmovými rolemi; 

 hledisko procesní. Jedná se o zastoupení osob, které budou mít na starosti vedení 

týmu, pověření řízení schůzí, zapisováním. Procesní hledisko zajišťuje 

organizovanost práce; 

 hledisko věcné – zajišťuje, aby v týmu byli odborníci, kteří společnou prací 

dosáhnout synergického efektu; 

 hledisko zainteresovaných stran. Doporučuje se, aby zástupci stakeholderů byli 

zapojeni do projektového týmu jako jeho členové.  

  

                                                 

9 Optimální velikost projektového týmu je 7 ± 2. Tato velikost týmu zajišťuje dostatečnou rozdílnost 

a je dobře řízena. 
10 Synergie znamená způsob interakce dvou a více činitelů či sil, díky kterému je jejich společný výsledný 

účinek vyšší než pouhý součet individuálních účinků. Jiným význam synergie je spolupráce mezi 

skupinami, která vede k vyššímu celkovému efektu či výkonu (www.slovnik-cizich-slov.abz.cz). 
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2.3.3 Zahajovací jednání  

V zahajovacím jednání, kick-off meetingu, záleží na složitosti projektu. Vždy by ale měl 

být v délce přibližně 1–2 hodin. Účelem jednání ve fázi zahájení je oficiální vyhlášení 

projektu a zahájení prací. Jedná se o formální seznamující zasedání pro aktéry11 projektu. 

Kick–off meeting umožňuje vysvětlit společnou představu o projektu a posoudit přínosy, 

cíle a kritéria úspěchu projektu. Rovněž zavazuje všechny, kteří budou ovlivnění jeho 

výsledkem (Ježková, 2013, s. 87–88). Závěrem jednání jsou schválené výsledky práce 

přípravného týmu a sdělení inicializace projektu (Doležal, 2009, s. 259). 

2.3.4 Shrnutí etapy zahájení 

Předprojektové úvahy jsou základem úspěchu fáze zahájení. Charakteristikou této fáze 

je pochybnost a neúplnost či nepřístupnost informací. Kladný výsledek projektu 

lze zlepšit dobře vybraným projektovým týmem. Stěžejním a základním projektovým 

dokumentem pro další fáze se stává Zakládací listina projektu, která srozumitelně 

formuluje, co se očekává, že bude provedeno, a tím chrání před budoucími neshodami. 

2.4 Projektová fáze – plánování 

Po akceptování Zakládací listiny projektu následuje příprava projektu, tzv. plánování 

projektu. Úkolem projektového týmu je tvorba plánu řízení projektu. Jedná se 

o dokument, který pokrývá projekt ve všech relevantních otázkách řízení tím způsobem, 

že stanovuje postup a výchozí plán pro danou oblast. Podle Doležala (2016, s. 112) 

je důsledné reflektovat princip: „Nejprve se domluvme, Co je potřeba udělat, následně 

Jak to budeme dělat a poté teprve něco děláme“. Mezi oblasti řízení projektu patří: 

 řízení projektu jako celku; 

 rozsah projektu (věcný rozsah); 

 čas v projektu (harmonogram); 

 náklady (rozpočet); 

 kvalita projektu; 

 lidé a další zdroje v projektu (řízení lidských zdrojů); 

                                                 

11 Účastníci kick-off meetingu jsou členové projektového týmu, stakeholders, vedení a další. 
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 komunikace; 

 rizika projektu; 

 externí zboží a služby (nakupování, obstarávání zboží a služeb); 

 zainteresované strany (Doležal, 2016, s. 113). 

Projektový tým si z daných oblastí vybere podstatné oblasti pro projekt a stanoví způsob 

jejich řešení a vytvoří pro ně konkrétní plán. Oblasti z přechozích fází budou upřesněny, 

rozpracovány do detailů (Doležal, 2016, s. 113). 

2.4.1 Hierarchická struktura prací – WBS 

První částí projektového plánu je tvorba hierarchické struktury12 prací (Work Breakdown 

Structure, WBS). Jedná se o strukturovaný rozpad cíle projektu na výstupy a dílčí úkoly 

až na úroveň pracovního balíku13 (Caroll, 2009, s. 62). WBS znázorňuje tzv. produktový 

(dodávkový) pohled jako výsledek úsilí. Hierarchická struktura prací jasně určuje, co má 

být vytvořeno. WBS je základní architekturou projektu, jelikož na ní v dalších fázích 

plánování navazují další plány jako rozpočet (Doležal, 2016, s. 125–130). 

Mezi výhody WBS patří, že zpřehledňuje všechny dodávky, které jsou potřebné k dodání 

výstupů projektu. Dále slouží jako pojistka, aby se nevytvářely nadbytečné výstupy 

a předpoklad toho, že nebude opomenuto nic důležitého (Doležal, 2016,  s. 125–126). 

Rozpad WBS lze navázat na již vytvořený logický rámec projektu – výstupy. Dále lze 

k tvorbě WBS využít brainstorming, ve kterém se každý úkol napíše na lísteček a nalepí 

na zeď či tabuli, spolu s tzn. dekompozicí (rozpadem). Brainstorming snižuje riziko 

opomenutí úkolu a rozklad projektu pomocí lístečků dovoluje projektovému týmu úkoly 

konsolidovat, vyloučit zdvojení a posouvat je (Taylor, 2007, s. 163). Rozpad struktury 

prací probíhá dle filosofie top–down, shora dolů, tzn. od hlavních výstupů přes dílčí 

výstupy až po pracovní balíky. Opakem této filosofie je přístup bottom–up, zdola nahoru, 

ve kterém jsou požadované výsledky seskupeny do souvisejících celků. Nejnižší úroveň 

                                                 

12 Struktura je klíčová součást, která zajišťuje řád v projektu. Hierarchická struktura zajišťuje minimalizaci 

rizika zanedbání podstatné skupiny prací (Ježková, 2013, s. 106). 
13 Pracovní balík je prvek nejnižší úrovně WBS (Ježková, 2013, s. 106). 
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WBS je ta část projektu, která se bude realizovat. Prvky nad touto úrovní jsou souhrnem 

pracovních balíků (Doležal, 2016, s. 126–130). 

Úroveň pracovních balíků je nutné rozčlenit na jednotlivé úkoly, které jsou součástí 

seznamu činností. Seznam činností obsahuje informace: 

 označení pracovního balíku; 

 název pracovního balíku; 

 doba trvání; 

 potřebné zdroje (Ježková, 2013, s. 110). 

Dobra trvání se stanovuje s předstihem a není úplně přesná, jedná se pouze o odhady. 

Cílem projektového týmu je minimalizovat tyto odchylky od reality. Dobu trvání lze 

stanovit využitím následujících návodů (Ježková, 2013, s. 111). 

Tab. 2: Ukázka pracovního balíku z WBS 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Doležal, 2016, s. 135) 

Obrázek 10: Obecná stromová struktura WBS 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Ježková, 2013, s. 108) 
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Prvním metodou je tříbodové odhadování či tříčíselný odhad nebo–li PERT metoda 

(Program Evaluation and Review Technique). PERT se využívá nejčastěji u velkých 

a rozsáhlých projektů, ve kterých nejsou dostatečně známé délky trvání činností. 

Základem metody je stochastické (nahodilé) časové rozložení, tzn. beta rozložení, kdy 

jsou jednotlivé doby trvání činnosti chápány jako náhodné veličiny, které mají určitou 

pravděpodobnost. 

Druhá metoda jednobodový/jednočíselný odhad patří mezi deterministické techniky 

a předpokládá, že délka trvání projektu je odhad součtu délek činností, které tvoří nejdelší 

cestu v projektu. Jedná se o nejpravděpodobnější hodnotu délky trvání stanovenou 

na základě zkušenosti pracovníků. U dalšího postupu odhadování doby trvání se využívá 

expertního odhadu, př. metoda Delphi14. Pokud jsou o činností v pracovním balíků 

zpracovány normativy a metodika k použití, využívá se k určení délky trvání normativní 

odhadování. Jedná se např. o oblast stavebnictví, chemického průmyslu, strojírenství. 

Pátou metodou, kterou lze použít, je porovnávací metoda, tzv. benchmarking. 

Metoda je založena na znalosti času, nákladů a zdrojů pro podobnou aktivitu (etalon). 

Cílem je porovnat etanol s aktivitou, pro kterou neznáme údaje, a na základě 

diferencovaných znaků posoudit hodnoty druhé aktivity (Ježková, 2013, s. 112–113). 

2.4.2 Hierarchická organizační struktura OBS 

Organizační strukturu lze plánovat po vytvoření plánu činností, který je stanoven 

ve WBS. Na organizační strukturu navazuje analýza zdrojů, matice odpovědnosti 

a komunikační plán (Ježková, 2013, s. 115). 

                                                 

14 Postup pro stanovení odborného odhadu budoucího vývoje nebo stavu skupinou expertů. 

Obrázek 11: Beta rozložení pro metodu PERT 

(Zdroj: Doležal, 2016, s. 144) 
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Základním dokumentem organizace projektu je Hierarchická organizační struktura 

(Organizational Breakdown Structure, OBS), která stupňovitě znázorňuje organizační 

jednotky odpovědné za vypracování dílčích částí WBS. OBS zodpovídá otázky kdo a jaké 

aktivity budou řešeny. OBS definuje všechny důležité role v projektu. Mezi nejběžnější 

role patří dle Ježkové (2013, s. 116–117): 

 řídící výbor/dozor projektu; který má poslední slovo při rozhodování, 

 sponzor/garant projektu (vlastník projektu); osoba s největším zájmem 

na výsledcích projektu a zodpovědností za schválení výdajů, zdrojů, které dokáže 

opatřit, 

 zadavatel projektu/zákazník; ten, kdo zadal realizaci projektu a akceptuje 

výsledek projektu a obvykle jej i financuje, 

 projektový manažer; je zodpovědný za dosažení cíle, 

 projektový/realizační tým; 

 manažer subprojektu15/činnosti. 

Doporučuje se k OBS sestavit dokument Seznam účastníků projektu, ve kterém budou 

vyjmenovány osoby, které se podílejí na projektu, jejich role, odpovědnost, kontakty 

a další informace dle potřeby (Ježková, 2013, s. 119). 

2.4.3 Matice odpovědnosti 

Kantor (2018) uvádí, že jeden z kritických faktorů úspěchu v praxi, který byl účinně nebo 

nedostatečně řešen, je jasnost rolí a odpovědnost každého člena týmu. Nejúčinnějším 

a nejjednodušším přístupem, jak zlepšit výsledky projektu, je definování odpovědnosti 

a kompetence jednotlivých členů týmu pomocí matice RACI. Pravidlo RACI s sebou 

přináší strukturu a jasný popis rolí, které zaujímají zúčastněné strany v projektu. Matice 

RACI objasňuje odpovědnost a zajišťuje, že vše, co projekt potřebuje, je přiděleno 

někomu, kdo to udělá. Matice RACI je tabulka odpovědností, která zobrazuje všechny 

činnosti, které se podílí na realizaci projektu, určuje, které role jsou zodpovědné za 

                                                 

15 Subprojekt je menší část projektu vytvořená za účelem jednoduššího řízení a může být řízen jako 

samostatný projekt. 
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jednotlivé úkoly (tj. kdo je schvaluje), kdo je vykonává (realizuje), s kým je třeba daný 

úkol konzultovat (kdo může poskytnout cenou radu) a kdo má být informován o úkolu. 

Vytvoření matice nestačí, aby byla úspěšná, je třeba zajistit jednoznačnost matice a projít 

jednotlivé řádky a každý sloupec. Je třeba zajistit, aby neexistovalo příliš mnoho „R“. 

Znamenalo by to, že jeden účastník má přiděleno příliš mnoho činností v projektu. 

Dále je třeba věnovat pozornost prázdným buňkám. Je potřeba si uvědomit, zda každá 

z osob musí být zapojena do tolika aktivit. Zda může být zodpovědný změněn 

na konzultaci nebo konzultant na informovaného (Kantor, 2018). 

2.4.4 Návaznost činností – milníky 

Milníky projektu jsou činnosti s nulovou dobou trvání. Slouží k analýze dosaženého stavu, 

řešení eventuálních problémů a zdržení. Data milníků jsou volena většinou v souvislosti 

s plánovaným dokončením vybraných souhrnných výstupů. K datu milníku jsou 

např. podávány reportní zprávy nebo organizovány meetingy (Doležal, 2009, s. 230–231). 

2.4.5 Rizika 

Součástí každého projektu je jistá míra rizikovosti a management rizik je považován za jednu 

z klíčových oblastí řízení projektů, jehož cílem je předcházet vzniku možných problémů 

(Štefánek, 2011, s. 87). Řízení rizik, též podle Korecký a Trkovský (2011, s. 30) řízení 

„známé neznáme“ či „Já vím, co nevím“, určuje riziko (nejistotu), které může nastat s určitou 

pravděpodobností a dopadem. Riziko lze obecně definovat podle normy 

• responsible – odpovědnost, realizace

• ten, kdo vykonává daný úkol a je za něj zodpovědnýR

• accountable – schvalovat, rozhodovat

• vlastník projektu, pouze jedna osoba je zodpovědnáA

• consulted – konzultovat

• ten, kdo poskytuje před začátkem práce patřičné informaceC

• informed – být informován

• ten, kdo potřebuje být v obraze (informace o pokroku,
rozhodnutích)

I

Obrázek 12: RACI matice 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Kantor, 2018) 
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PD ISO/IEC Guide 73:2002 Management rizik (2009) jako „kombinace pravděpodobnosti 

nějaké události a jejích následků. Riziko nastává, pokud existuje minimálně jedna možnost 

negativního následku“16. Riziko může vzniknouti z možnosti odchylky od očekávaného 

výsledku události (Korecký a Trkovský, 2011, s. 33). Riziko projektu je definováno jako 

„kombinace pravděpodobnosti výskytu nějaké události a jejich následků pro cíle projektu“ 

(Korecký a Trkovský, 2011, s. 40). Riziko má svou hodnotu (R), která se stanoví jako součin 

pravděpodobnosti (možnosti výskytu), že riziko nastane (P), a hodnoty předpokládané škody 

(velikosti účinku, následku, dopadu), (D): R =  P * D (Doležal, 2009, s. 74). 

Proces řízení rizik zahrnuje procesy zobrazené na Obrázek 13.  

V subfázi identifikace rizik se pokoušíme identifikovat, zaznamenat a popsat rizika, která 

mohou ohrozit projekt. Subfáze analýzy rizik se snaží porozumět riziku, analyzovat příčiny 

a zdroje rizika a možnosti výskytu. Analýza může být kvalitativní (verbální hodnoty) nebo 

kvantitativní (př. metoda RIPRAN, bodovací způsob). Hodnocení rizik porovnává úroveň 

rizik z předchozí subfáze. Závěrem hodnocení rizik je seznam rizik, která jsou potřeba 

k ošetření. Následně ošetřujeme rizika s důsledkem na přijatelnost vybraného postupu 

ošetření pro všechny zainteresované strany. Další fáze procesu řízení rizik je jejich 

monitorování a přezkoumávání. Je třeba neustále identifikovat nová rizika a jejich 

vyhodnocení, plánovat reakce (Korecký a Trkovský, 2011, s. 83–91). 

Bodovací (skórovací) metoda analýzy rizik je jednoduchá metoda vhodná pro malé projekty. 

Východiskem metody se stal seznam čtyř nejdůležitějších oblastí rizik – finanční, obchodní, 

personální a technické. Pro každý rizikový faktor se prostřednictvím desetibodové stupnice 

hodnotí možnost výskytu a jeho dopad. Výše hodnoty rizika je v intervalu 1–100. Závěrem 

                                                 

16 Následek je chápán jako výsledek události, negativní či pozitivní. 

Obrázek 13: Proces managementu rizik podle normy ČSN ISO 31000:2009 

(Zdroj: Korecký a Trkovský, 2011, s. 82) 
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je stanovena dvourozměrná matice rizik zobrazující rozložení rizik a jejich rozdělení do čtyř 

kvadrantů. Dle potřeby se zpracují návrhy na zmenšení rizik (Doležal, 2009, s. 82–83). 

Opatření ke snížení rizika nebo jeho eliminaci se realizují pomocí principů založených podle 

Štefánka (2011, s. 95–96) na: 

 alternativní řešení; objevíme jinou možnost, která neobsahuje riziko, 

 snížení pravděpodobnosti výskytu; snaha ovlivnit hodnotu pravděpodobnosti, 

 snížení velikosti dopadu; snaha ovlivnit následky dopadu (náklady), 

 použití rezervy; 

 přenesení rizika na jiný subjekt; př. pojištění, outsourcing, 

 rozdělení rizika na menší rizika, která představují celkově nižší hodnotu; 

 likvidace rizika; odstranit riziko před jeho působením, 

 ochrana před rizikem; zabránit nepříznivému vlivu hrozby. 

2.4.6 Komunikace 

Další z kritických faktorů úspěchu je efektivní komunikace mezi zainteresovanými 

stranami. Aby komunikace byla efektivní, musí se jednat o víc než jen pouhé sdělení 

zakódované myšlenky mluvčího. Posluchač musí správně dekódovat zachycenou 

myšlenku a správně pochopit. V tuto chvíli si mluvčí nemůže být jistý, že posluchač 

pochopil myšlenku stejně. Lidé si na věci vytváří vlastní obraz a ten si zapamatují. Říká 

se, že lidé si obecně pamatují jen: 

 10 % z toho, co čtou, 

 20 % z toho, co slyší, 

 30 % z toho, co vidí, 

 50 % toho, co vidí a slyší (Carroll, 2009, s. 134–135). 

V efektivní komunikaci nesmí chybět zpětná vazba, ve které si buď sám posluchač 

ověřuje vzájemné pochopení myšlenky tím, že myšlenku předává mluvčímu ke kontrole, 

nebo mluvčí, který klade doplňující otázky pro zvýšení pozornosti  

(Carroll, 2009, s. 134–135). 

Ústní komunikace, buď individuální, nebo na setkáních, je jen jedním z mnoha způsobů, 

jak udržet lidi v obraze podle Ježkové (2013, s. 168). Pro předávání informací není 
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důležitý jen obsah, ale i forma – jak to řekneme (metakomunikace – tón řeči, pauzy, 

hlasitost; neverbální signály – řeč těla, gesta, oční kontakt). 

Informace jsou předávány různými formami komunikace. Prvním typem je písemná 

komunikace (dopisy, emaily, směrnice), která se využívá pro sdělení informací velkému 

počtu osob a je nutné ji evidovat. Druhou formou je ústní komunikace (dialog, porada, 

školení, veřejný projev). Tato forma umožňuje předat okamžitou informaci, vidět zpětnou 

vazbu a bezprostřední reakci na ni. Třetí forma komunikace je vizuální (tabulky, 

fotografie, grafy, modely), které se využívá pro usnadnění pochopení sdělení 

(Ježková, 2013, s. 169). 

Po vypracování seznamu zainteresovaných stran je třeba sestavit komunikační plán. 

Komunikační plán popisuje, jaké informace budou sdíleny (název a účel); opakovatelnost 

a časové intervaly položek; kdo je odpovědný; kdo má určitou informaci obdržet a kdo 

se k ní vyjadřuje; jak budou informace předávány ostatních členům týmu a mimo něj 

(Svozilová, 2016, s. 190). 

Základem úspěchu komunikace v projektu jsou projektové schůzky, které pomáhají 

budovat a rozvíjet projektový tým. Jsou příležitostí k diskuzím o problémech, oblastech 

společného zájmu a sdělování úspěchů. 

Schůzky musí být efektivní, musí mít formální charakter s programem a zápisem z každé 

schůzky. Carroll (2009, s. 144–145) doporučuje, aby schůzky začínaly včas a byly 

po celou dobu řízeny, aby se zbytečně neztrácel čas účastníků porady. Rovněž radí 

plánovat schůzky každý týden ve stejný den a čas. Projektový manažer by se měl ujistit, 

že každý člen týmu má možnost se vyjádřit, předejde možnému opuštění jednání či ztrátě 

zájmu. 

2.4.7 Shrnutí projektové fáze – plánování 

Plánování projektu se zaměřuje na vytvoření plánu projektu, dle kterého se bude projekt 

v další fázi realizovat. Pro kvalitní projektový plán je třeba definovat strukturu projektu 

KDO CO JAK 

Lidé, s nimiž budete 

komunikovat 

Informace, které budete 

potřebovat, abyste jim 

sdělili 

Způsob (metody) a četnost 

těchto komunikací. 

Tab. 3: Komunikační plán 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Carroll, 2009, s. 137) 
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(WBS), vytvořit OBS a matici odpovědnosti, vypracovat analýzu rizik a nastavit 

správnou komunikaci v týmu. WBS je nejefektivnější způsob, který srozumitelně 

a komplexně popíše rozsah projektu. V návaznosti na WBS, OBS znázorní vztahy mezi 

jednotlivými členy týmu a matice odpovědnosti, ke každé činnosti určí odpovědnou 

osobu. Mezi další klíčové oblasti úspěšného projektu patří řízení rizik. Je důležité si 

uvědomit, že účelem řízení rizik není vypracovat vyčerpávající analýzu rizik, ale 

uvědomit si významné nejistoty a řešit jejich vliv a dopad na projekt. Nejistotu je nutno 

chápat nejen jako ohrožení, ale i příležitost pro zmaření určité šance v projektu. Pro 

úspěšný projekt je důležitá efektivní komunikace. Aby nedocházelo k nepochopení, je 

důležité si sdělení ověřovat zpětnou vazbou. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato část byla vydána ve sborníku Podnikání a management v kontextu 21. století 

v příspěvku „Názory obyvatel obce Sobůlky na vynaložené obecní investice do areálu 

č. p. 65“. V celém znění je citován. 

3.1 Územní samospráva 

Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je obec chápána jako územní samosprávné 

společenství občanů, jehož hranice je vymezena územím obce. Obec hospodaří s vlastním 

majetkem. Dále zákon stanovuje, že obec ve svém územním obvodu má pečovat 

v souladu s místními předpoklady a zvyklostmi o vytváření podmínek pro všestranný 

rozvoj a uspokojování potřeb svých občanů a při plnění svých úkolů chránit veřejný 

zájem. Obec by měla uspokojovat potřeby občanů v oblasti bydlení, ochrany a rozvoje 

zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, kulturního rozvoje 

a ochrany veřejného majetku. 

Potřeba bydlení je jednou ze základních potřeb každého jedince bez ohledu na jeho věk, 

sociální postavení a rodinný stav. Do obecních aktivit, kterými může zkvalitňovat 

bydlení, spadá výstavba nových panelových domů, revitalizace starších domů 

a uvolňování parcel k novým stavbám. 

Každá obec je povinna podávat informace občanům a aktuálním vývoji obce, řešených 

problémech a stanoviskách ke konkrétní problematice. Názory a potřeby občanů 

přispívají k budoucímu rozvoji obce a proto by informovanost měla působit ze strany 

občana a obce vyrovnaně. Obec toho může docílit např. uspořádáním veřejných setkání 

občanů ze zastupiteli obce, v úředních hodinách obecního úřadu či písemnou formou 

zveřejněnou na veřejné vývěsce, oficiální webové stránce obce (Provazníková, 2015). 

Do potřeby kulturního rozvoje dané obce lze zařadit muzea, galerie, sportoviště, 

historické objekty a jejich údržbu, hudební vystoupení, festivaly, přičemž kultura obce 

je orientována dle tradic, historie daného území. Obce na jižní Moravě aktivně podporují 

udržování folklorních tradic jako hody, vinařské slavnosti, folklorní vystoupení. 

O udržování kulturního života se stará obec sama, zájmové spolky, soukromé organizace 

aj. (Provazníková, 2015). 
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Oblast výchovy a vzdělávání v sobě zahrnuje mateřské a základní školy v obci, které 

zajišťují rovněž mimoškolní aktivity s ohledem na poptávku v dané obci, zajišťují 

psychologicko–poradenské služby pro rodiče s dětmi (Provazníková, 2015). 

3.1.1 Obec Sobůlky 

Obec Sobůlky je rozložena v údolí po obou březích Sobůlského potoka 5 km 

severozápadním směrem od Kyjova v Jihomoravském kraji. Harmonická přírodní 

skladba s výhledem až na Bílé Karpaty je lákavým místem pro milovníky turistiky 

a tradic, kdy se zde od nepaměti nosí severo–kyjovský kroj. Nejstarší osídlení území 

Sobůlek je doloženo již před 6 000 lety lidem tzv. kultury s lineární keramikou. 

Od té doby jsou archeologicky prokázána téměř všechna časová období. Vedle kosterních 

či věcných nálezů svědčí o nejstarším osídlení pozůstatky keltských a středověkých 

hradisek a tvrzí na kopci „Vala“, lokalita „U Jozífka“, či tvrziště na „Tureckém kopci“. 

V raném středověku byly Sobůlky jednou z největších osad Kyjovska. První písemnou 

zmínkou je záznam z r. 1131 o majetku břeclavského kostela, kterému patřily lány 

v osadě Sobolkovice, pojmenované po zakladateli Sobolovi v 9. století 

(Obec Sobůlky, 2017). 

3.1.2 Kulturní život v obci 

V obci funguje množství zájmových spolků a sdružení, které se podílejí na utváření 

a udržitelnosti kulturně–společenského a zájmového života. Fotbalový klub 

TJ Sokol Sobůlky byl založen v roce 1957, v současnosti pořádá fotbalový ples, letní 

fotbalové slavnosti a tradiční Martinské hody se zpívaným věncem a dozvuky. Rodinné 

centrum Domeček, z. s. bylo založeno na jaře roku 2015 a vzniklo za účelem spolku 

vytvořit příjemné a tvořivé prostředí pro setkávání dětí a rodičů. Připravují různé zábavné 

a tvořivé akce jako pohádkový les a adventní tvoření. Spolek ŽaMS Sobůlky, z. s. vznikl 

koncem roku 2016 a podílí se na zachování a rozvoji folklóru a lidových tradic v obci 

i mimo ni, jako jsou např. ostatky, rozsvěcení vánočního stromu, pořádání živého 

Betlému. Do společenského života v obci se zapojuje i Komise pro občanské záležitosti, 

která organizuje vítání občánků, setkání seniorů, velikonoční či vánoční výstavy 

či koncerty a rovněž navštěvuje občany při jejich životních výročích. Při farnosti Kyjov 

začala v 90. letech minulého století působit schóla Pampelišky pro setkávání dětí 



39 

 

a mládeže. Do své činnosti zahrnuje rovněž výtvarné či dramatické akce, zapojuje se 

do veřejného života pomocí akcí jako velikonoční obchůzky – klepání, Tříkrálová sbírka, 

mikulášská besídka, výlety, letní tábory. Dále se v obci angažuje Spolek dobrovolných 

a nedobrovolných Záuličáků, který organizuje společenské a kulturní akce jako MDŽ. 

Poslední ze spolků, které je třeba zmínit, je Spolek místních vinařů, který se ve spolupráci 

s Obecním úřadem každoročně podílí na organizaci koštu vín. Spolek začal nově 

uskutečňovat vzdělávací přednášky pro místní vinaře pod vedením zkušených enologů. 

Z dotazníkového šetření, které proběhlo v roce 2016, vzešlo, že respondenti z řad občanů 

Sobůlek jsou převážně spokojeni s kulturním a společenským životem v obci, vyskytly 

se ale výtky na nedostatek v některých oblastech jako např. zájmová činnost pro děti 

v obci (Půček, 2016).  

Kulturní akce v obci Sobůlky probíhají převážně v Kulturně–sportovně vzdělávacím 

centru, které bylo zbudováno v roce 2010 obcí a v současné době slouží jako tělocvična 

pro žáky MŠ a ZŠ Sobůlky, víceúčelová hala pro veřejnost, rovněž jako kulturní dům 

s barem. Odehrávají se zde kulturní a folklorní akce, pořádají se zde rodinné oslavy, 

svatby, apod. V současnosti je třeba v obci vyřešit, kde pořádat akce jako smuteční 

hostiny, které se až do konce roku 2016 konaly v místním Hostinci u Severínů, který 

ukončil svou činnost. Další využívané prostory pro kulturní aktivity jsou organizovány 

„pod širým nebem“, tj. převážně na návsi a hřišti. V současnosti probíhá oprava domu 

č. p. 65, který obec zakoupila za účelem zřízení obecního muzea. K objektu je možné 

přistupovat jako ke stavbě s památkovou hodnotou vyznačující se kvalitní architekturou, 

tj. trámovým stropem z r. 1813. Ve 20. století byla v areálu postavena nová budova pro 

bydlení (1+1). K areálu patří i hospodářské prostory, stodola, kvelbený sklep a zahrada, 

pro něž je třeba taky hledat vhodné využití. Původní majitel uchoval zemědělské stroje 

z 19. /20. století. V dvorním domě provozuje své aktivity rodinné centrum Domeček 

(matky s dětmi) a do budoucna se počítá s tím, že nadále budou dvorní prostory obývat. 

Záměr obce je využít tento objekt a jeho části (stodola, kvelbený sklep, zahrada) 

k setkávání a pořádání akcí (Půček, 2016). 

Jak využít daný objekt záleží převážně na záměrech vlastníka a citu a poučitelnosti 

architekta dle Žlábkové (Jezbera, 2006). Jedná se o pokus jednotlivé možnosti, jenž 

se majitelům naskýtají, využít. Jednou z možností je bydlení. Například při rekonstrukci 

k trvalému bydlení hrozí více než v jiných případech zničení hodnoty nevhodnou 
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přestavbou. Další využití může být kulturní, tj. výstavní síň, muzeum, expozice historie 

Sobůlek a pořádání přednášek. Příklad tohoto využití objektu lze uvést dle Žlábkové 

Babiččino údolí. 

3.1.3 Způsob informovanosti občanů Sobůlek 

Občané jsou o dění v obci informovaní pomocí oficiální webové stránky obce Sobůlky, 

elektronické úřední desky, informačními kanály jako jsou úřední deska před budovou 

obecního úřadu, pomocí místního rozhlasu a rozesílání zpráv pomocí e-mailů, 

či prostřednictvím konzultace na obecním úřadě v úředních hodinách (Půček, 2016). 

3.1.4 Spokojenost 

Spokojenost občanů je vnímána se stupněm jejich požadavků na kvalitu života v obci, 

regionu, kraji (Půček, 2005). Spokojenost je určitý cíl Zamazalová (2008), ke kterému 

směřujeme, tj. spokojenost je subjektivní proces, kdy zákazník, ale i občan, zaměstnanec 

a aj. srovnává realitu se svými představami. Spokojenost se řadí k tzv. měkkým 

indikátorům, tj. zda jsou či nejsou plněna očekávání zákazníků, potažmo občanů. 

Pro daný výzkum se soustřeďuji na spokojenost a zejména názory obyvatel ve věku         

18–70 let obce Sobůlky na efektivnost vynaložených investičních výdajů do areálu 

č. p. 65. Důvod, proč se zaměřuji svou hlavní výzkumnou otázkou na názory obyvatel 

je ten, že bych chtěla zjistit, jak spoluobčané vnímají danou obecní investici a jaké jsou 

jejich názory. 

Nejnižší věková hranice byla stanovena na základě práv občana, který stanovuje 

§16 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, dle kterého je občan obce ten, který dosáhl 18 let 

a má právo: 

 hlasovat v místním referendu,  

 vyjadřovat se na zasedání zastupitelstva obce, 

 vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce za uplynulý kalendářní rok, 

 nahlížet do rozpočtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů 

z jednání zastupitelstva obce, 

 podávat orgánům obce návrhy, připomínky, podněty, apod. 
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Horní věková hranice 70 let byla stanovena na základě poznatků z oblasti vývojové 

psychologie. Tento věk spadá do období raného stáří (60–74 let). V průběhu stárnutí 

dochází k egocentrismu, tj. lhostejnosti k okolnímu světu, dále klesá adaptabilita, 

resp. lidé v této vývojové etapě lpějí na stereotypech, mají odpor k novému. Rovněž 

dochází k poklesu flexibility a komplexnosti uvažování, je pro ně obtížné brát v úvahu 

více souvislostí a vztahů, složitější problémy zjednodušují a uvažují o tom, co se jim zdá 

být podstatné. Ztrácejí schopnost účinně využívat dříve získané strategie myšlení a mají 

tendenci uvažovat navyklým stereotypním způsobem. Staří lidé se hůře rozhodují, jsou 

pomalejší a nejistější. Dalším důsledkem narušení exekutivní kontroly je i omezenější 

schopnost potlačit informace, které jsou pro řešení daného úkolu nepodstatné 

(Vágnerová, 2016). 

3.2 Metodologie výzkumu  

Hlavní výzkumná otázka, na kterou by měla výzkumná práce odpovědět, zní: “Jaké jsou 

názory obyvatel obce Sobůlky na investice do areálu č. p. 65 a jeho následnou přeměnou 

na muzeum?“ Cílem mého výzkumného projektu je zjistit, jaké jsou postoje obyvatel 

obce Sobůlky k obecní investici do areálu č. p. 65 a následnou přeměnou na muzeum 

obce. Výzkum si klade rovněž dílčí výzkumnou otázku: “Jaký efekt má informovanost 

o dění kolem areálu č. p. 65 na spokojenost obyvatel obce Sobůlky?“, jejímž cílem 

je zjistit, zda existuje závislost mezi spokojeností obyvatel obce a jejich informovaností 

ze strany obecního úřadu. 

Hypotéza byla stanovena následovně. 

H0: Spokojenost občanů Sobůlek na investici do areálu č. p. 65 závisí na informovanosti. 

H1: Spokojenost občanů Sobůlek na investici do areálu č. p. 65 nezávisí 

na informovanosti. 

Primární výzkum byl proveden pomocí dotazování, formou standardizovaného 

dotazníku, tj. písemnou a online formou. Metoda použitá v mém výzkumu patří 

do deduktivního přístupu kvantitativní výzkumné strategie a jedná se o nejběžnější 

techniku primárního výzkumu a shromažďování informací. Dotazník byl určen 

pro občany Sobůlek ve věkové kategorii 18–70 let. 
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Dotazník se skládá ze 17 otázek týkajících se pěti oblastí. První oblast se zaměřila 

k rozřazení respondentů, ve které bylo zjišťováno, zda slyšeli o proběhlé investici 

a výstavbě muzea v obci. Druhá část dotazníku zkoumala spokojenost a nespokojenost 

občanů obce Sobůlky s investicí a faktory, které jejich spokojenost, příp. nespokojenost, 

ovlivňují. Třetí oblast zkoumala informovanost obyvatel ze strany obce. Čtvrtá oblast 

dotazníku zjišťovala zájem obyvatel obce Sobůlky o prohlídku současného stavu muzea. 

Poslední oblast sbírala sociodemografické údaje o respondentovi. 

Dotazník obsahuje 53 % uzavřených otázek, 41 % polouzavřených a 6 % otevřených 

otázek. V dotazníku se vyskytly čtyři typy uzavřených otázek. Z 37,5 % se jednalo 

o dichotomické uzavřené otázky, které jsou typické dvěma variantami odpovědí, 

polytomické, výběrové 50 % vyznačující se výběrem jedné alternativy; jedna otázka, 

resp. 0,125 % byla filtračního typu.  Jejím úkolem bylo eliminovat osoby, které nemají 

ke zkoumanému problému co říct. U otázky posouzení spokojenosti či nespokojenosti 

obyvatel s danou investicí do areálu č. p. 65 jsem použila kvalifikační, pětistupňovou 

stupnici, jejíž konce představovaly bipolární pojmy hodnotící dimenze (velmi spokojen/a, 

velmi nespokojen/a). U polouzavřených otázek byly stanoveny odpovědi a jako poslední 

možnost nabídnuta „jiná odpověď“. Otázky byly použity ve výběrové a výčtové variantě, 

kdy respondenti mohli vybrat z více variant. V procentuálním vyjádření je 43 % 

ze 7 polouzavřených otázek výběrového typu. 

Po sestavení dotazníku jsem provedla předvýzkum, abych zjistila validitu otázek a zda 

otázky jsou v logickém pořadí a srozumitelné i člověku s nižším vzděláním. Tím jsem 

chtěla docílit toho, aby otázce každý respondent správně porozuměl, tj. pochopil otázku 

přesně tak, jak byla myšlena. Dotazování bylo anonymní a respondenti byli žádáni 

o pravdivé odpovědi, aby nemuseli mít obavu o jejich zneužití. 

Jelikož byl základní soubor menší než 10 000 jednotek, bylo nutné minimální velikost 

vzorku přepočítat tak, aby měl vypovídací hodnotu. Novou minimální velikost vzorku 

jsem vypočítala použitím vzorce dle Glenn D. Israel (2002): 

n =  
N

1 + N(e)2
 

kde:  

n – stanovená minimální velikost vzorku, 
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e – požadovaná úroveň přesnosti (0,1 % při 90 %), 

N – celkový základní soubor. 

Významnou podmínkou, kterou jsem stanovila ve svém výzkumu, bylo rozlišit obyvatele 

dle jejich věkové kategorie. Základní soubor činil 862 obyvatel obce Sobůlky dle ČSÚ 

k 1. 1. 2016. S pomocí obecního úřadu jsem zjistila, že počet obyvatel ve věkové hranici 

od 18 do 70 let činí 604 občanů. Pokud dosadíme do vzorce konkrétní čísla, dostaneme 

minimální velikost vzorku, která čítá 86 jednotek, tj. obyvatel: 

𝑛 =  
604

1 + 604(0,1)2
= 85,7954 ≅ 86. 

V rovnici byla stanovena úroveň přesnosti na 90 %. Zbořil (1998) uvádí, že návratnost 

dotazníků, která by neměla ohrozit výběrový soubor, by měla být teoreticky 90 %, 

ale v praxi je návratnost dotazníků nižší. 

Dotazník byl poskytnut k vyplnění každé domácnosti v písemné formě i v online formě 

šířený po události utvořené na facebookové stránce a prostřednictvím emailu. 

Průzkum v obci se konal v období od 1. dubna 2017 do 10. dubna 2017. Celkově se vrátilo 

86 vyplněných dotazníků. Návratnost činila 14,2384%. 

Celková míra návratnosti =  
celkový počet respondentů

celkový počet ve vzorku − nezodpovězené
. 

Celková míra návratnosti =  
86

604
= 14,2384 %. 

 

V obci Sobůlky má nahlášeno trvalý pobyt 862 obyvatel a z toho od 18 do 70 let dosahuje 

604 občanů. Dotazníků bylo rozdáno cekem 236 a zpět se vrátilo 39. Celková návratnost 

dotazníků v písemné formě byla 38,8429 %. 

Celková míra návratnosti𝑡𝑖𝑠𝑘 =  
39

236
= 38,8429 %. 

 

Dotazníků v online formě přišlo 47. Celková míra návratnosti dotazníků v online formě 

byla 36,71875 %. 

Celková míra návratnosti𝑜𝑛𝑙𝑖𝑛𝑒 =
47

128
= 36,71875 %. 
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Pro analýzu dat byl použit program Microsoft Excel 2013. Nejdříve bylo provedeno 

shromáždění a interpretace dat pro další využití a tvorbu predikcí o daném vzorku. 

Následně byly údaje uloženy do programu Microsoft Excel 2013 a byly vytvořeny 

tabulky relativních četností. 

3.3 Analýza dat a výsledky výzkumu 

V první části této kapitoly jsou analyzovány výsledky výzkumu prostřednictvím popisné 

statistiky a znázorněny v relativní četnosti. Druhá část je věnována dílčímu cíli výzkumu, 

tj. testování hypotézy, zda existuje závislost mezi spokojeností obyvatel a jejich 

informovaností. Tato hypotéza bude testována pomocí testu nezávislosti dvou 

kvalitativních znaků Cramerova koeficientu kontingence. 

3.3.1 Základní údaje o respondentech 

Ve vzorku, viz. Graf 1, bylo zastoupeno celkem 86 respondentů (občanů obce Sobůlky), 

z toho 48,84 % žen a 51,16 % mužů. 17,44 % dotazovaných spadalo do věkové kategorie 

18–26 let, nejméně byla zastoupena věková kategorie 27–35 let, a to 10,47 %, 

do kategorie 36–49 let spadalo 27,91 %. 22,09% všech respondentů spadalo do kategorie 

50–60 let stejně tak jako do poslední věkové kategorie 61–70 let. 

Vzorek zkoumaných respondentů zahrnoval především osoby v pracovním poměru 

(53,49 % respondentů), které byly zastoupeny v každé věkové kategorii, jak zobrazuje 

Graf 2. Nejpočetněji jsou zastoupeny v průzkumu zaměstnanci, kteří ukončili své 
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Graf 1: Věková struktura respondentů dle pohlaví 

(Zdroj: Vlastní zpracování.) 
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vzdělání maturitní zkouškou (50%), dále 26,08 % absolventi středních odborných škol, 

15,22 % vysokých škol a 2,17 % se základním vzděláním. Dále 9,3 % dotazovaných byli 

studenti, z nichž 2 měli aktuálně nejvyšší dosažené základní vzdělání, 3 respondenti byli 

absolventi střední odborné školy a 3 dosáhli alespoň bakalářského titulu. Do dané 

kategorie 18–26 let spadají i dvě respondentky na mateřské dovolené, jejichž nejvyšší 

dosažené vzdělání je střední odborné nebo ukončené maturitní zkouškou. Tohoto 

vzdělání dosáhli i respondenti (2,33 %), kteří jsou momentálně v domácnosti z kategorií 

36–49 let. Do věkové kategorie 27–35 let s vyšším odborným vzdělání a v rozmezí          

50–60 let se středním odborným vzděláním se řadí i dva nezaměstnaní, kteří v celkovém 

podílu respondentů činí 2,33 %. 

Rovněž vnímáme ve všech věkových kategoriích, mimo první věkovou kategorii            

18–26 let, podnikatele, jejichž účast ve výzkumu tvoří 10,47 %. Nejvíce podnikatelů 

dosáhlo středně odborného vzdělání, tj. 33,33 %, zbylí podnikatelé (2,22 %) dosáhli 

maturitního vzdělání, popř. vyššího či vysokoškolského vzdělání. Graf 2 rovněž ukazuje, 

že v průzkumu byla obsažena i skupina seniorů s 19,77 %, jež z 88,23 % patří do věkové 

kategorie 61–70 let. Nejvíce seniorů dosáhlo středně odborného vzdělání 47,05 %, 35 % 

zakončili střední školu či učiliště maturitní zkouškou, 11,76 % ukončilo školu po povinné 

školní docházce a zbylých 5,88 % dosáhlo vzdělání na vyšší odborné škole. 
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3.3.2 Spokojenost občanů Sobůlek s investicí do areálu č. p. 65 

V první části dotazníku jsem si kladla za cíl zjistit, jaká je spokojenost obyvatel ve věku            

18–70 let s investicí do budovy č. p. 65 a jaké možnosti ovlivňují jejich hladinu 

spokojenosti. 

Občané projevili celkově rozdílnou míru spokojenosti s danou investicí, což zobrazuje 

Graf 3, ze kterého lze postřehnout zastoupení respondentů, kteří jsou velmi spokojeni 

nebo se přiklánějí spíše k opaku, nespokojenosti. Dotazovaní lidé uvedli na pětistupňové 

stupnici svůj příklon k jednomu z extrémních konců, nebo zvolili spokojenost či neutrální 

hodnotu mezi nimi, pokud nebylo možné se přiklonit ani na jednu ze stran. Pokud bychom 

vycházeli jen z údajů grafu, dalo by se říct, že občané Sobůlek ve věkovém rozmezí          

18–70 let nejsou spokojeni s danou investicí a to v procentuálním zastoupení 37,05 %. 

Spokojenost s investicí a následnou přestavbou na muzeum projevilo 36,05 % 

respondentů, zbylých 15,12 % dotazovaných zaujalo neutrální postoj, který je zapříčiněn 

neinformovaností o proběhlém záměru a rovněž tím, že objekt nenavštívili, jak sami 

v dotazníku uvedli. Spokojenost nebylo schopno posoudit 11,63 % obyvatel a to buď 

z důvodu, že je daná oblast nezajímá či o ní neslyšeli. 
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Graf 4 zobrazuje možnosti, které ovlivňují nejvíce spokojenost či nespokojenost 

respondentů, popř. názor těch, kteří zaujímají neutrální postoj k investici do areálu 

č. p. 65. Graf 4 znázorňuje rozmanitost názorů zejména na straně spokojenosti 

respondentů (46,51 %), jejichž spokojenost s výstavbou muzea je zejména ovlivněna 

myšlenkou zachování původního bydlení v Sobůlkách z 19. století. Tuto možnost vybralo 

19,77 % z celkového počtu dotazovaných občanů. Ovšem na opačném pólu, občané 

nespokojení s danou investicí (20,93 %) vnímají investici jako špatně investované obecní 

peníze. Devět respondentů, tj. 10,47 %, je spokojeno s investicí skrz zachování nejstarší 

budovy v obci Sobůlky. Z tohoto grafu bychom mohli vyvodit, že celkově 46,51 %, 

tj. 40 občanů, je spíše spokojeno s proběhlou investicí a jejich spokojenost 

ovlivňuje zachováním bydlení z 19. století vč. trámového stropu z r. 1813 a nábytek.  
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Graf 5: Doporučení respondentů co s investicí  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 



48 

 

V Graf 5 respondenti odpovídali na otázku, co by doporučili udělat v případě, 

že nesouhlasí se započatou investicí a rekonstrukcí dané budovy. Jak vyplývá z grafu, 

otázku vyplnili i dotazovaní, kteří jsou spokojeni s investicí (16 respondentů), ale pro 

srovnání jsem je do výsledků rovněž zahrnula. Z Graf 5 je patrné, že respondenti, kteří 

odpověděli na danou otázku, by nejvíce uvítali v objektu komunitní centrum, tedy místo 

pro sdružování lidí se stejným zájmem. Toto využití by zejména uvítali respondenti 

(50 %) ve věkovém rozmezí 36–49 let, zbylých 50 % by ze 3/7 uvítali občané mezi        

18–26 roky a 4/7 dotazovaných v rozmezí 50–60 let. Ale rovněž je z grafu zcela zřejmé, 

že nespokojení respondenti by objekt z 30,3 % prodali a z 24,24 % by ho nechalo zbourat. 

U této otázky mohli respondenti označit nejvýše 3 odpovědi. Graf 6 znázorňuje, 

že 43,02 % respondentů by nejvíce v areálu uvítalo folklorní akce, jako je setkání 

pěveckých sborů nebo ukázky lidových tradic. Na druhé příčce s 32,56 % se umístily akce 

pro děti a mládež, na třetím místě se pak umístila zájmová činnost spolu s pořádáním 

výstav v procentuálním vyjádření 26,74 %. Dále 24,42 % dotazovaných, zejména 

nespokojení občané Sobůlek, by v areálu nechtěli žádné akce. Zbylých 9,3% by v areálu 

uvítalo jiné kulturní akce, z nichž 25 % projevilo názor, že pro kulturní akce slouží 

víceúčelová sportovní hala, následujících 75 % měli různé odlišné názory. 
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V oblasti služeb by dotazovaní v areálu z 30,23 % nechtěli žádné akce, 26,74 % 

respondentů by uvítalo dětské hřiště či místo pro hraní dětí. Ze zbylých možností je třeba 

uvést služby jako prodejní výstava místních umělců a kavárna (15,12 %). Tato varianta 

by byla přípustná i pro jednoho z respondentů, který vybral možnost „jiné“, a to 

za předpokladu, že by byla vybudována cyklostezka, která by přilákala do Sobůlek i více 

turistů.  

3.3.3 Informovanost občanů Sobůlek o dění kolem areálu č. p. 65 

Ve druhé části dotazníku jsem si kladla za cíl zjistit, jaká je informovanost obyvatel 

ve věku 18–70 let ohledně investic, výstavby, záměru koupě areálu č. p. 65. 

Graf 8 podává údaje o tom, jak se obyvatelé cítí být informováni o dění kolem muzea, 

plánem výstavby a stavu oprav. 55,81 % dotazovaných se necítí být patřičně informováno 

ohledně proběhlé investice. Pokud k tomuto číslu přičteme 6 respondentů, kteří o investici 
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neslyšeli, bude to 62,79 %, zbylých 32,56 % se cítí dostatečně informováno a ostatní 

(4,65 %) respondenty to nezajímá. 

Občané Sobůlek postrádají z 26,74 % informace ohledně investičního záměru, 18,6 % cíl 

koupě, 29,07 % plány s danou investicí a o průběhu oprav by chtělo být informováno 

22,09 %. Informace by nejvíce uvítali formou zveřejnění na webové stránky obce (39,53 

%), dále by přivítali veřejné jednání věnované problematice daného areálu č. p. 65 (23,26 

%). Rovněž by občané uvítali patřičné informace na obecní nástěnce (20,93 %) a formou 

letáku, tj. 18,61 %. 
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(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Graf 10: Způsob a obsah šíření informací ohledně dění kolem areálu č. p. 65 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.3.4 Zájem o prohlídku současného stavu muzea 

Poslední okruh dotazníku se zabýval otázkou, zda respondent má zájem o prohlídku 

současného stavu muzea.  

Občané z 54,65 % prokázali zájem o prohlídku současného stavu areálu č. p. 65. Z Graf 

11 je patrné, že 24,42 % respondentů, kteří jsou velmi nespokojeni s investicí, nemají 

o prohlídku zájem. Rovněž nespokojení respondenti z 50 % nemají zájem o prohlídku. 

3.3.5 Test nezávislosti dvou kvalitativních znaků 

V této části je zkoumáno, zda spokojenost občanů Sobůlek s investicí do areálu č. p. 65 

(proměnná X) závisí na jejich informovanosti (proměnná Y). Toho bylo dosaženo pomocí 

testu nezávislosti dvou kvalitativních znaků, zda mezi těmito dvěma proměnnými existuje 

závislost a pokud ano, jak velká tato závislost je. 

Tab. 4 zobrazuje vliv těchto statistických znaků prostřednictvím kontingence, kde: 

 statistický znak X (spokojenost s investicí do muzea č. p. 65) – otázka č. 2: „Jste 

spokojen/a s investicí do budovy č. p. 65?“, 

 statistický znak Y (informovanost obyvatel Sobůlek) – otázka č. 8: „Cítíte se být 

dobře informován/a o dění kolem muzea (průběhu oprav, aj.)?“, 

 statistická jednotka: 1 obyvatel obce Sobůlky, 

 základní soubor: obyvatelé obce Sobůlky ve věku 18-70 let (604), 

 výběrový soubor: 76 obyvatel (respondenti dotazníku). 
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Jelikož 80 % teoretických četností by mělo být větší než 5, což v případě dat využitých                    

z není, byla jsem nucena sloučit negativní reakce a později i pozitivní reakce do jedné 

kategorie. 

Tab. 4: Vliv informovanosti obyvatel Sobůlek na jejich spokojenost s investicí do areálu č. p. 65 

(Zdroj: Vlastní zpracování.) 

Hypotézy: 

 H0: znaky jsou závislé, tj. spokojenost občanů s investicí do areálu č. p. 65 závisí 

na informovanosti. 

 H1: znaky jsou nezávislé, tj. spokojenost občanů s investicí do areálu č. p. 65 

nezávisí na informovanosti. 

Testové kritérium: 

𝑥2 = ∑ ∑
(𝑛𝑖𝑗 − 𝑒𝑖𝑗)2

𝑒𝑖𝑗
= 18,562

𝑐

𝑗=1

𝑟

𝑖=1

 

Hladina významnosti α=0,05. 

𝑥2
1−𝛼 =  [(𝑟 − 1) ∗ (𝑐 − 1)] =  𝑥2

0,95 =  [(𝑟 − 1) ∗ (𝑐 − 1)] =  𝑥2
0,95 (2) = 5,99 

Testové kritérium leží v kritickém oboru; zamítáme alternativní hypotézu o nezávislosti 

zkoumaných znaků a přijímáme nulovou hypotézu o závislosti spokojenosti občanů 

Sobůlek s investicí do areálu č. p. 65 a informovaností na 5% hladině významnosti za 

prokázanou. Nyní vypočítáme, jak velká je závislost zkoumaných znaků dle Cramerova 

koeficientu kontingence: 

𝑉 =  √
𝑥2

𝑛 ∗ min (𝑟 − 1, 𝑠 − 1)
 =  √

18,562

76 ∗ 1
= 0,4942 

X/Y (počet respondentů) ne ano Celkový součet 

Negativní reakce 28 4 32 

Neutrální 9 4 13 

Pozitivní reakce 11 20 31 

Celkový součet 48 28 76 



53 

 

Závislost je průměrná, tj. přibližně u 50 % dotazovaných je spokojenost s danou investicí 

ovlivněna informovaností.  

3.4 Diskuze výsledků a doporučení pro obec Sobůlky 

Vzhledem k tomu, že existuje závislost mezi spokojeností a informovaností obyvatel 

Sobůlek o dané investici, doporučila bych obci Sobůlky zlepšit informovanost 

spoluobčanů o záměru koupě a dalších plánech s daným areálem. Zároveň respondenti 

projevili zájem o prohlídku areálu, se kterou by mohla být spojena beseda na dané téma. 

Bylo by pěkné, kdyby zejména besedy s obyvateli obce přispěly k tomu, že i tato investice 

si za pár let u obyvatel najde svůj význam. Na základě toho bych doporučila výzkum 

opakovat po dvou až třech letech, aby se zjistilo, zda se zlepšila spokojenost obyvatel 

s investicí do areálu č. p. 65 a jejich další návrhy na změny. 

3.5 Závěr a limity výzkumu 

Cílem výzkumné práce bylo zjistit názory obyvatel Sobůlek ve věku od 18–70 let 

na investici do areálu č. p. 65. V průzkumu můžeme najít jak pozitivní tak negativní 

reakce respondentů a jejich názory. V obci se můžeme přesvědčit, že názory a postoje 

obyvatel k dané investici obce jsou různorodé. V oblasti spokojenosti je 37,05 % 

respondentů nespokojeno, avšak spokojených respondentů je pouze o procento méně, 

tj. 36,05 %, 15,1 % má neutrální názor a 11,8 % se o danou investici nezajímá či o ní 

neslyšelo. Co se týče názorů respondentů, převládají ze 46,51 % pozitivní možnosti 

ovlivňující spokojenost dotazovaných, z nichž má nejvyšší vliv (19,77 %) zachování 

bydlení z 19. století. 

Na základě podkladů byl sestaven dotazník, který obsahoval 17 otázek, 1 otevřenou 

a 4 uzavřené, zbytek otázek byl polouzavřených, zahrnoval v sobě 4 základní okruhy. 

Dotazník byl vystaven na facebookové stránce události výzkumu, rozeslán e-mailem 

a rovněž vložen lidem do poštovní schránky v tištěné podobě. První část dotazníku 

zjišťovala spokojenost obyvatel obce s investicí do areálu č. p. 65. Z dotazníku vyplynulo, 

že větší část obyvatel je spíše nespokojena s danou investicí a doporučili by danou 

investici prodat či nechat zbourat. Nespokojení obyvatelé jsou toho názoru, že zastupitelé 

špatně investovali obecní peníze. Spokojení obyvatelé spatřují smysl investice převážně 

v zachování bydlení z 19. století. V objektu by dále občané uvítali komunitní centrum, 
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dětské hřiště a s ním souvisejí akce pro děti a mládež a folklorní akce, např. ukázky 

lidových tradic apod. Druhá část dotazníku byla zaměřena na informovanost obyvatel, 

z níž vyplynulo, že většina obyvatel se cítí být nedostatečně informována o dané investici, 

probíhajících opravách apod. Informace by si přáli mít zejména o záměru koupě 

a zveřejněné na webové stránce obce. Ve třetím okruhu, zájmu o prohlídku současného 

stavu muzea, se většina respondentů vyjádřila kladně a prohlídku by uvítali. Poslední část 

se zabývala sociodemografickou oblastí. 

V závěru analýzy dat byl proveden test nezávislosti dvou kvalitativních znaků, z něhož 

vyplynulo, že spokojenost občanů Sobůlek je závislá přibližně z 50 % na informovanosti, 

tj. jedná se o průměrnou závislost.  

Výsledky výzkumu přinesly výstupy částečně v souladu s obecně známým tvrzením, ale 

objevily se i nové poznatky ohledně možností využití areálu č. p. 65. 

Limity výzkumu spatřuji zejména v nedostatku času a nízké účasti respondentů. 

V případě delšího časového období by bylo možné zachytit více odpovědí od obyvatel 

Sobůlek a výzkum by se stal validnějším. Lze konstatovat, že velikost vzorku je přesně 

na 90% hladině jistoty, resp. 10% hladině nejistoty. 

 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že by občané Sobůlek ve věku od 18 do 70 let uvítali 

folklorní akce v areálu č. p. 65, viz. Graf 6. Následující kapitola bude věnována přípravě 

folklorní akce.  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Tato část se věnuje předprojektové fázi, plánování a organizaci rodinného folklorního 

odpoledne v obci Sobůlky. Budou zde popsány konkrétní postupy projektu, 

identifikovány rizika projektu a jejich hodnocení. 

4.1 Předprojektová fáze 

Portfolio obce nabízí postupy a prvky pro efektivní management obce v oblastech 

v souladu s udržitelného rozvoje a směrem ke kvalitě života. Nabízí konkrétní metody 

a nástroje pro řízení kvality a z náležitých metodik doporučuje varianty jejich integrace. 

Nenabízí nové nástroje pro řízení, ale snaží se integrovat nejdůležitější prvky a usnadnit 

obci základní orientaci v dané oblasti (Pantlík a Půček, 2018). 

Portfolio obce se zabývá oblastí kultury a místních tradic. Cílem je zvýšit kulturní vyžití 

obyvatel obce při respektování udržitelného rozvoje obce Sobůlky. Tento cíl lze vyjádřit 

spokojeností občanů. Portfolio se zabývá otázkami: 

 existence a vzniku nových veřejných míst pro spontánní setkávání lidí; 

 zpřístupněním místního kulturního bohatství veřejnosti; 

 přístupem k hazardu; 

 dostupnosti a vybavenosti obce kulturními službami (Pantlík a Půček, 2018). 

Graf 12: Portfolio obce 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

ProjektProgramPortfolio

Kultura a místní 
tradice

Obnova 
kulturního 

života v obci 
Sobůlky

Rekonstrukce 
areálu č. p. 65

Rodinné 
odpoledne
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Programem, který spadá pod dané portfolio, je Obnova kulturního života v obci Sobůlky. 

V rámci tohoto programu se jedná o mnoho projektů, které do programu spadají, z nichž 

lze vyjmenovat Rekonstrukci areálu č. p. 65, který má další subprojekty jako 

Rekonstrukci budovy a Rekonstrukci zahrady. Dalším projektem, který slouží k obnově 

kulturního života je chystaný projekt pro rodiny s dětmi, které bude sloužit i jako folklorní 

odpoledne pro setkání občanů Sobůlek. 

Z hlediska kategorie projektů se jedná o jednoduchý projekt, který je specifikován 

jednoduchým cílem a krátkodobou realizací mála činností. Projekt podle druhu spadá do 

kategorie organizačního projektu, jehož charakteristikou je uspořádání akce (Němec, 

2002, s. 12–13). 

4.1.1 Zdůvodnění projektu 

Zdůvodnění projektu má za cíl ověřit jeho potřebnost, životaschopnost a realizovatelnost 

(Doležal, J. a Krátký, J., s. 31). 

Hlavní podnět, který mě přiměl zaměřit se na tento projekt, byl provedený výzkum v roce 

2017 na téma „Názory obyvatel obce Sobůlky ve věku 18 – 70 let na vynaložené investice 

do areálu č. p. 65“, kterého se celkem zúčastnilo 14,24 % respondentů z celkového počtu 

604 dotazovaných. Výsledek průzkumu ukázal, že názory obyvatel obce jsou různorodé. 

V oblasti názorů výzkum ukázal, že převládají pozitivní ohlasy a to zejména zachování 

jedné z nejstarších budov v obci z 19. století. 

Projekt rodinné folklorní odpoledne vzniká ve spolupráci obce Sobůlky a zájmového 

sdružení ŽaMS Sobůlky. Hlavním účelem zájmového spolku je zachování a rozvoj 

folklóru a lidových tradic a rozvíjení kultury a společenských aktivit v obci. Obec lze pak 

vnímat jako společenství lidí, které má určité potřeby a zájmy a jehož společným 

faktorem je místo bydlení. Jedním z úkolů zastupitelů obce je tyto potřeby a zájmy 

spoluobčanů uspokojovat (Pilát, M. a I. Červinková a I. Sonntagová, s. 89). 

4.1.2 Očekávané přínosy projektu 

Hlavním přínosem akce by mělo být zvýšení spokojenosti obyvatel s investicí do areálu, 

v němž se akce uskuteční, o min. 10 % oproti poslednímu průzkumu spokojenosti 

obyvatel.  V provedeném výzkumu bylo 37,05 % respondentů nespokojených s investicí, 
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spokojených respondentů bylo 36,05 %. Zbylá procenta respondentů o investici neslyšela 

nebo se o investici nezajímají. 

4.1.3 Cíl projektu 

Cílem projektu je zrealizovat rodinné folklórní odpoledne. Obrázek 14 ukazuje tři 

varianty, jak lze dosáhnout cílového stavu s ohledem na čas, kvalitu a náklady. První 

varianta, tj. najmout zkušený projektový tým, resp. organizaci, která se zabývá pořádáním 

akcí a má mnoholeté zkušenosti z praxe je kvalitní řešení, časově nejméně náročné, ale 

nejnáročnější po nákladové stránce, odhad nákladů pro samotnou organizaci je 

10 000 Kč. Druhá varianta uskutečnit akci využitím vlastních zdrojů a odbornosti se jeví 

jako méně kvalitní a časově náročnější varianta, avšak nákladová složka bude zahrnovat 

pouze nutné náklady, např. na občerstvení, materiál. Třetí variantou je zrealizovat akci 

tzv. od stolu, ze dne na den. Akce se jeví jako časově nejrychlejší řešení, avšak nejméně 

kvalitní. 

Pokud srovnáme jednotlivé varianty dosažení cíle a jejich výhody a nevýhody, které jsou 

popsány v Obrázek 15, vychází nejlépe varianta 2, tj. odřídit projekt dle nástrojů 

projektového řízení vlastními silami. Obrázek 14 porovnává varianty z hlediska kvality 

a času, z nichž první varianta vychází nejlépe. V oblasti nákladů nikoli, jelikož se jedná 

o externí zakázku a platíme „navíc“ projektového manažera, popř. další členy 

či realizátory projektu. Z tohoto pohledu vychází nejlíp realizace akce podle obvyklých 

Obrázek 14: Varianty dosažení cíle 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 



58 

 

postupů, ačkoliv akce nebude natolik kvalitní. Z pohledu času, nákladů a kvality vychází 

nejlépe druhá varianta, tj. odřídit projekt podle nástrojů projektového řízení vlastními 

silami. Nevýhodou této varianty může být neznalost projektových nástrojů a jejich 

správná aplikace v praxi. V současné době existuje mnoho literatury na dané téma 

i s příklady z praxe, což by mohlo napomoct správné aplikaci nástrojů projektu. 

4.1.4 Projektový záměr 

Projektový záměr je krátký dokument, který stručně popisuje, co by mělo být uděláno, 

proč by to mělo být uděláno a jaké jsou přínosy dokončení projektu (Doležal a Krátký, 

s. 35). 

Mezi další bod projektové záměru patří popsat užitky, které se projeví s určitou časovou 

prodlevou. Mezi přínosy, které byly popsány v 4.1.2, můžete dále specifikovat další. 

Rodinné folklorní odpoledne by mělo přispět ke zlepšení kulturního a společenského 

života v obci Sobůlky a rovněž by mělo vést ke vzniku nové kulturní akce, na kterou se 

budou sjíždět příznivci folklóru a tradic z Kyjovska. A v neposlední řadě jako přínos 

vnímám povznesení tradice do povědomí dětí, které by projevily ve svém volném čase 

zájem o folklór. Přínosy budou podrobněji stanoveny v 4.1.5. 

Cíl projektu tedy je zrealizování rodinného folklórního odpoledne do konce září 2018. 

 

Obrázek 15: Výběr varianty 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Němec, 2002, s. 51) 
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4.1.5 Logický rámec projektu 

Mezi hlavní přínos projektu, jak lze vyčíst z Tab. 6, patří přispět ke zlepšení kulturního 

a společenského života obyvatel obce Sobůlky do 2 let od akce a pozvednout spokojenost 

obyvatel s investicí do areálu č. p. 65. Abychom těchto přínosů dosáhli, je třeba uspořádat 

rodinné folklórní odpoledne na téma "Návrat k předkům". Abychom tohoto cíle dosáhli, 

je třeba převzít zodpovědnost za zajištění finančních zdrojů, doprovodného programu, 

prostor a techniky a propagace. Podrobnější strategii dosažení cíle popisují hlavní činnosti 

projektu. Na rovině činností nás mohou ovlivnit rizika jako např. nepřidělení dotace, 

nedostatek materiálu. OOU na rovině činností odhadujeme zdroje, které budeme 

potřebovat k projektu. Kromě splnění úkolů k zajištění výstupů musí být splněny další 

podmínky, pokud chceme dosáhnout cíle projektu, které jsou uskutečnění akce v časovém 

intervalu od 13 do 22 hodin s minimálním počtem účastníků 100 apod. Dalšími faktory, 

které jsou mimo naši přímou kontrolu, je nepřidělení grantu, nevhodně zvolená hudební 

skupina, nedostatečné sdílení události. Pokud splníme cíl projektu, doufáme, že 

dosáhneme i přínosů. Ovšem faktory, které mohou náš záměr ovlivnit, působí mimo 

projekt. Mezi ně patří nezkušený projektový tým, nedostatečný zájem veřejnosti 

a propagace nebo špatně zvolený program. Proto navrhujeme naši činnost monitorovat 

a hodnotit fotodokumentací, dotazníkovým šetřením, tištěnými materiály, aj. 

Název projektu Rodinné odpoledne „Po stopách našich předků“ 

Zadání projektu 

 

Realizace rodinného folklorního odpoledne s cílem zvýšit 

spokojenost obyvatel Sobůlek s investicí do areálu č. p. 65, 

zvýšit celkovou spokojenost obyvatel Sobůlek se 

společenským životem v Sobůlkách a přivést nové příznivce 

(zejména děti) k folklóru a tradicím. 

Problém/příležitost nespokojenost obyvatel s investicí do areálu č. p. 65 

Místo a termín konání Sobůlky, č. p. 65, podzim 2018 

Finanční zdroje vlastní, grant (10 000 Kč) 

Osoba odpovědná za předprojektové studie Soňa 

Termín zpracování předprojektových studií 15. 1. 2018 

Přípravný tým Soňa, Zdeněk, Jana, Vladimíra, Martin 

Tab. 5: Projektový záměr 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Tab. 6: Logický rámec 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 Popis OOU Způsob ověření 

Předpoklady   

a rizika 
P

ří
n

o
sy

 

Přispět k zlepšení 

kulturního 

a společenského 

života obyvatel 

obce Sobůlky do 

2 let od akce. 

zvýšená úroveň 

kulturního 

života o 5 % 

oproti r. 2017 

obecní šetření 

 

Pozvednutí 

spokojenosti 

obyvatel Sobůlek 

s investicí do 

areálu č. p. 65. 

zvýšení počtu 

spokojených 

občanů o 10 % 

oproti r. 2017 

statistická 

dokumentace 

Podpořit zájem 

o lidové tradice 

a folklór. 

zvýšený zájem 

o  folklórní 

kroužky o 5 % 

oproti 

přihlášeným 

v r. 2017 

přihlášky do 

folklórních 

kroužků 

C
íl

 

Uspořádání 

rodinného 

folklórního 

odpoledne na 

téma "Návrat 

k předkům" do 

konce září 2018. 

Uskutečnění 

akce s těmito 

parametry: 

fotodokumentace 
nezkušený 

projektový tým 

trvání od 13 do 

22 hodin časový 

harmonogram 

nedostatečný 

zájem 

veřejnosti 
počet účastníků 

min. 100 

V
ý
st

u
p

y
 p

ro
je

k
tu

 

1.1 Finančí zdroje 

zajištěny 

Podání žádosti 

o grant 
Žádost podána  

 Vyhovění grant 
Převod finančních 

prostředků na účet 

Nepřidělený 

grant 

1.2 Doprovodný 

program zajištěn 

Občerstvení pro 

min. 150 lidí 

Fotodokumentace, 

faktura 

Nedostatečná 

účast 

 
navázání 

kontaktů se 

soubory 

přislíbení účasti 

oslovených 

účastníků 

 

 přichystané 

ozvučení akce 

fyzická kontrola 

na místě 
 

 min. hodinový 

večerní koncert 

fotodokumentace, 

faktura za 

vystoupení 

nevhodně 

zvolená 

skupina 

1.3 Prostory, 

technika zajištěna 

přichystané 

prostory pro 

min. 150 osob 

fotodokumentace 

nedostatek 

místa 

k posezení 
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zapůjčení 

technického 

vybavení 

fotodokumentace, 

domluva 

nefunkční 

technika, 

výpadek 

proudu 

1.4 Zajištěna 

propagace 

zřízena 

facebooková 

událost 

facebooková 

událost, 

fotodokumentace 

účasti 

nedostatečné 

sdílení události 

 
plakáty min. v 5 

okolních 

vesnicích 

tištěný plakát, 

obecní nástěnky 

ve vybraných 

vesnicích 

 

 
událost 

zveřejněna min. 

ve 2 médiích 

příspěvky 

v médiích 

nezájem médií 

o akci 

 

min. 300 

pozvánek do 

schránek domů 

v obci 

tištěná pozvánka  

 

 Zdroje 
Hrubý časový 

rámec 
 

H
la

v
n

í 
sk

u
p

in
y
 č

in
n

o
st

í 

1.1.1 Sepsání 

žádosti o grant 

Projektový tým 

- min. 5 členů 

V.18 
grant 

nepřidělen 
1.1.2 Podání 

žádosti o grant 

V průběhu 

realizace 

dobrovolníci 

1.1.3 Stanovení 

rozpočtu 
prostory 

první verze 

rozpočtu červen 

2018 

 

1.1.4 Stanovení 

výše příspěvku 

obce 

Základní kapitál         

10 000 Kč 
VIII.18  

1.2.1 Specifikace 

programu 

 

první verze 

programu březen 

2018 

 

1.2.2 oslovení 

sborů 

a folklórních 

kroužků 

rozeslání 

pozvánek červen 

2018 

 

1.2.3 Sestavení 

finálního 

programu 

Finální program 

červenec 2018 
 

1.3.1 zajistit 

prostory pro 

hudební a taneční 

vystoupení 

VI.18  
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1.3.2 Výběr 

občerstvení 
 

1.3.3 zajistit 

prostory pro 

dílničky a hry pro 

děti 

 

1.3.4 zajištění 

technického 

vybavení 

poškození 

zapůjčeného 

materiálu 

navýší náklady 

1.3.5 zajistit 

zázemí pro 

účinkující 

 

1.3.6 Příprava 

jednotlivých 

prostor, techniky, 

vybavení 

týden před akcí 

září 2018 
 

1.4.1 Vytvoření 

události na 

sociální síti první návrh 

propagačního 

materiálu květen 

2018 

 

1.4.2 Zajištění 

propagačních 

materiálů 

(plakáty, 

pozvánky, letáky) 

 

1.4.3 Rozeslání 

a výlep 

propagačních 

materiálů 

VIII.18  

1.4.4 Výběr 

vhodných médií 

první návrh 

květen 2018 
 

1.4.5 

Komunikace 

s médii 

realizace akce září 

2018                   

vyhodnocení akce 

říjen 2018 

 

V projektu nebude řešeno Předběžné podmínky 

schválení dotace, zjištění spokojenosti 

a potřeb občanů obce 

schválení projektu zastupitelstvem 

obce 

4.1.6 Identifikace a zjištění zájmů zainteresovaných stran 

Registr zainteresovaných stran reflektuje zájmy zainteresovaných stran, které mohou 

ovlivnit pozitivně či negativně projekt. V registru je znázorněna míra vlivu a zájmu 

stakeholderů na projektu a jejich priorita. Rovněž je podstatná informace zjištění 

očekávání jednotlivých zainteresovaných stran. 
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Tab. 7: Registr stakeholderů (-5 min. hodnota, +5 max. hodnota) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

ZS Zájem, očekávání 
zájem 

(-5/+5) 

vliv 

(-5/+5) 
Priorita 

zadavatel pr. zlepšit kulturní a společenský život 5 5 25 

obyvatelé kvalitní program, zvýšení spokojenosti -1 4 -4 

účinkující zviditelnění se, zájem o ně -2 3 -6 

MŠ a ZŠ nové poznatky 3 -1 -3 

ŽaMS šíření lidových tradic 4 4 16 

Vinařský 

spolek 
prodej burčáků, vína 2 1 2 

konkurenti nekrýt se s akcí -3 4 -12 

grant zvelebení, zviditelnění malých věcí -5 -1 -5 

tiskárny zvýšení tržeb -4 -5 -20 

dodavatelé 

techniky 

kvalitní jednání, smlouvy a včasné 

plnění závazků 
-2 1 -2 

média 
zvýšení objemu prodaných výtisků, 

poslechovosti 
1 2 2 

okolní obce setkání s přáteli, ochutnávka burčáku 2 -4 -8 

sousedé bezkonfliktní průběh akce -2 1 -2 

Zadavatel projektu. Zájmem zadavatele projektu je dosáhnout záměrů, které jsou uvedeny 

v podkapitole 4.1.5 logický rámec. Zadavatel projektu ovlivňuje rozhodnutí, zda se 

projektu zrealizuje či nezrealizuje. 

Zákazník projektu. Mezi zákazníky, též uživatele, projektu spadají občané obce Sobůlky, 

návštěvníci z okolí a děti. 

Sponzor projektu. Za sponzora projektu považujeme obec – její rozpočet, který bude 

rozhodovat zásadní otázky týkající se projektu. 

Realizátor projektu. Realizátory projektu jsou členové zájmového spolku ŽaMS Sobůlky, 

který se bude na realizaci podílet a zaměstnanci obecního úřadu. 
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Dotčené strany. Mezi dotčené strany zařazujeme rodiče, děti, obec, kraj (v obecné roli), 

sousední obce, vinaře, konkurenci a média. Konkurenci mohou ohrozit projekt svoji 

nabídkou jiných kulturních či jiných akcí. 

Matice vliv/zájem rozděluje zainteresované strany do 4 kvadrantů a znázorňuje strategii, 

která by měla být využita při řízení komunikace s jednotlivými stranami. Oranžové kruhy 

znázorňují zainteresované stany, které nesouvisí se Sobůlkami, nejsou občan Sobůlek. 

V prvním kvadrantu (řídit) se nachází klíčoví hráči z hlediska zájmu a vlivu na projekt, 

u kterých je třeba komunikaci řídit. Ve druhém kvadrantu (informovat) se nachází 

skupina, která má malý vliv na realizaci projektu, ale velký zájem na jeho uskutečnění. 

Třetí kvadrant (uspokojovat) zahrnuje stakeholdery, kteří mají vliv na akci, ale malý 

zájem o průběh. Komunikace na této úrovni bude probíhat pouze na základě uspokojování 

jejich požadavků. Poslední kvadrant (monitorovat) má na akci zanedbatelný vliv a jejich 

zájem je zanedbatelný, jejich činnosti budeme pouze monitorovat. 

Největší zájem o vytvoření rodinného odpoledne v areálu č. p. 65 má obec Sobůlky 

a zájmový spolek ŽaMS. Vlivnými hráči mezi stakeholdery jsou vinaři a média. Vliv 

na rodinné odpoledne mají obyvatelé obce Sobůlky. Patrný vliv na projekt mají okolní 

akce, Mateřská a základní škola v Sobůlkách, dodavatelé, tiskárna a poskytovatelé grantu. 

Obrázek 16: Matice vliv/zájem 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4.2 Zahájení projektu 

Zahájení projektu je první etapou projektové fáze, ve které se provádí posouzení 

předprojektové dokumentace, její doplnění a následné rozhodnutí zadavatele, zda projekt 

realizovat či nikoliv. 

4.2.1 Zakládací listina projektu 

Rodinné folklorní odpoledne je první akcí svého druhu v obci, který má účastníkům 

přiblížit folklór, lidové tradice a prožít příjemné odpoledne s rodinou a přáteli. Rodinné 

odpoledne je určené jednak pro rodiny s dětmi, tak pro příznivce folklorních a lidových 

tradic. Chybět nebude ani doprovodný program, který zajistí mužské a ženské sbory 

a dětské folklórní soubory. Děti si budou moct zahrát tradiční lidové hry a vytvořit 

si originální dárek. 

V oblasti okolí projektu je třeba sledovat, zda konkurence neplánuje akce obdobného 

charakteru v okolí 30 km. Pro projekt bude velmi důležitý vhodně zvolený termín. 

Z pohledu dopadu na životní prostředí se snažíme podporovat myšlenku udržitelného 

rozvoje, tj. recyklovat. 

Mezi potenciální rizika patří nezájem občanů, okolí o akci. Další rizika jsou zmíněna 

v logickém rámci Tab. 6. 

Tab. 8: Zakládací listina projektu. 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rodinné odpoledne "Po stopách našich předků" 

Přínosy: 

Přispět k zlepšení kulturního a společenského života obyvatel 

Sobůlek, zavést novou kulturní akci pro veřejnost, pozvednout 

spokojenost obyvatel Sobůlek s investicí do areálu č. p. 65, 

podpořit zájem o lidové tradice a folklór. 

Cíl projektu: Rodinné folklórní odpoledne je zrealizováno 29. 9. 2018. 

Výstupy projektu 

1. zajištěny finanční zdroje                                                                          

2. zajištěn doprovodný program                                                                 

3. zajištěna technika a prostory                                                                

4. zajištěna propagace 

Plánované náklady 20000 Kč, (-15 000 Kč; + 5 000 Kč) 
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Plánovaný termín zahájení březen 2018 Plánovaný termín dokončení 29. září 2018 

Hlavní milníky 

polovina května 2018 - žádost o grant odeslána                                     

červen 2018 - zajištěny finanční zdroje                                                   

červen 2018 - oslovení účinkujících                                                          

červenec 2018 - vytvoření finálního programu a spuštěna 

propagace                                                                                                          

srpen 2018 - tisk propagačních materiálů                                              

27. - 28. září 2018 (-týden) - přichystání prostor                                                             

29.9.2018 (-týden)- realizace akce                                                                             

konec října - vyhodnocení akce                                                

Lokalizace  Sobůlky, č. p. 65 

Kritéria úspěšnosti 
Dodržen harmonogram, dosaženo min. 100 účastníků, 

zrealizovaná akce 

Zadavatel projektu starosta obce 

Sponzor projektu Obecní úřad Sobůlky 

Členové pr. týmu Zdeněk, Vladimíra, Janka, Martin 

Manažer projektu Soňa 

4.2.2 Projektový tým 

Veškeré projektové činnosti, jak bylo zmíněno výše, zajišťuje zájmový spolek ŽaMS 

za spolupráce obecního úřadu. Členové projektového týmu jsou dobrovolníci a veškeré 

aktivity budou konat ve svém volném čase. 

V čele organizačního štábu je koordinátor celého projektu, který má zodpovědnost za 

realizaci a průběh akce. Jednotliví členové vytvářejí linii vedoucích jednotlivých oblastí. 

Po celou dobu se budou konat pravidelné porady projektového týmu, kde se bude řešit 

Projektový manažer (Soňa)

Finance (Zdeněk) Propagace (Jana)
Technické zázemí 

(Martin)
Program 

(Vladimíra)

Graf 13: Organizační struktura projektu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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naplňování dílčích cílů nebo případné problémy. Existují čtyři oblasti, kterým se věnuje 

projektový tým. 

a. Oblast financí 

Nejnáročnější oblastí přípravné fáze je zajištění financí. Osoba, odpovědná za tuto oblast 

se stará o to, aby byly pokryty finanční náklady projektu a získané finanční prostředky 

co nejefektněji. Mimo jiné sestavuje ceník vstupného, občerstvení. 

b. Oblast propagace 

Oblast propagace má za úkol zviditelnit rodinné folklorní odpoledne mezi obyvatele 

Sobůlek, širší okolí Kyjovska a ostatní, kteří se na celkovém konceptu podílí. 

Samozřejmostí je sestavení propagačního strategie, která zahrnuje PR a reklamu. 

c. Oblast technického zázemí 

Oblast technického zázemí zajišťuje infrastrukturu akce. Jedná se o přípravu pódia, 

občerstvení, sociální zařízení, ozvučení. Výsledky této oblasti jsou viditelné až při 

samotném konání akce. 

d. Oblast programu 

Členové této oblasti mají na starost průběh veřejné části akce. Zajišťují vystupující – 

od hudebních až po pěvecké vystoupení – sestavují časový harmonogram a snaží 

se o provázání průběhu celé akce. 

4.3 Plánování projektu 

Podkapitola plánování projektu se zabývá plánováním aktivit sloužících k tvorbě cesty 

směřované k danému cíli. Cílem projektu je zrealizovat folklórní odpoledne 29. 9. 2018. 

Projektové plánování má základ v předchozí etapě zahájení. Postupně se snaží dokumenty 

z něj přetvořit do postupů pro efektivní realizaci projektu. Níže jsou zpracovány 

podrobnější plány z hlediska času, metodologií, pracovních zdrojů a technologií. Mezi 

realizace projektu, jako je plán řízení rizik, WBS, OBS aj. 
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Rodinné 
folklórní 

odpoledne 
uspořádáno

Dobrovodný 
program 
zajištěn

vystupující 
osloveni

harmonogram 
vytvořen

program 
odsouhlasen

termín 
odsouhlasen

Propagace 
zajištěna

letáky 
rozeslány

letáky 
připraveny

letáky 
rozneseny

pozvánky 
rozeslány

pozvánky 
vytvořeny

událost na 
sociálních sítí 

vytvořena
tvorba události

Finance 
zajištěny

rozpočet 
sestaven

grant 
ne/přidělen

žádost 
odeslána

Prostory, 
technika 
zajištěna

technika 
zajištěna

místo zajištěno

prostory 
zajištěny

Akce 
připravena

Občerstvení 
zajištěno

dobrovolníci 
připraveni

ochutnávka 
burčáku 

přichystána
vinaři zajištěni

akce zahájena

Obrázek 17: WBS 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4.3.1 WBS 

Na Obrázek 17 je znázorněna hierarchická struktura prací projektu na dílčí dodávané 

výstupy, produkty až na úroveň jednotlivých pracovních balíků. WBS vymezuje rozsah 

projektu a slouží k vymezení všech výstupů, které jsou nutné k naplnění cíle projektu. 

Pro znázornění WBS jsem zvolila rozklad podle cíle projektu. Cíl projektu, definován 

jako „Rodinné folklórní odpoledne zrealizováno“, je dokomponován do dílčích výstupů 

až na nejnižší úroveň rozkladu. 

4.3.2 Matice odpovědnosti 

Matice odpovědnosti je použita pro přiřazení a zobrazení odpovědnosti jednotlivých 

pracovních pozic za výkon jednotlivých činností na projektu v obci. Jednotlivé pracovní 

pozice jsou ke konkrétním úkolům přiřazeny prostřednictvím matice. Pro vytvoření 

matice jsem používala RACI variantu. 

Tab. 9: RACI matice 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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finanční zdroje zajištěny A I R I I C 

zajištěn program  A  C I R 

zajištěny prostory a 

technika 
A I   R  

zajištěna propagace  A I R  C 

zahájení akce A R     

4.3.3 Stanovení návaznosti činností projektu 

Pro realizaci projektu je třeba určit návaznost jednotlivých činností, nejen jejich seznam. 

Posloupnost jednotlivých činností je určena podle skutečnosti, jak spolu aktivity souvisí 

logicky, technicky, organizačně, administrativně či jinak. Jinak řečeno, nemůžeme 

například nabízet na akci burčák, pokud jej nezajistíme u vinařů. 
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Při zkoumání činností je potřeba mít na paměti, že některé činnosti musí být prováděny 

v návaznosti na sobě, tzn. sériově, jiné mohou probíhat souběžně. Cílem posloupnosti 

činností projektu je zkrátit celkovou dobu projektu a snažit se o maximální míru 

paralelních aktivit. 

Při sestavování návazností je vhodné definovat významné události, tzv. milníky projektu, 

které budou sloužit v realizační fázi jako kontrolní body projektu. 

Jednoduché zobrazení návaznosti jednotlivých aktivit a milníků v projektu představují 

Ganttovy diagramy. Ganttovy diagramy zobrazují průběh činností jak paralelně, tak 

sériově, jak lze vidět na Obrázek 18 a Obrázek 19. Diagramy lze kreslit pomocí různých 

počítačových programů. Níže jsou sestaveny v programu MS Project, který umožňuje i 

řadu dalších výpočtů, jako počet zdrojů, nákladů a mnoho dalších. 

V Grantově diagramu jsou použity dvě vazby ze čtyř možných. Jedná se o nejběžnější typ 

vazby „Finish to Start“ (FS), tj. začátek a konec. Tato vazba lze interpretovat jako konec 

řídící činnosti A vede na počátek řízené činnosti B. Aktivita B nebude zahájena do té 

doby, dokud činnost A neskončí. Činnost A je řídící činností B, která se automaticky 

prodlouží, pokud se prodlouží činnost předchozí. 

Druhou použitou vazbou je vazba „Start to Start“ (SS), kdy začátek činnosti B začíná ve 

chvíli, kdy činnost A, tj, činnost B nesmí předejít činnosti A. 

Další vazby, které je možno využít patří „Finish to Finish“ (FF) a „Start to Finish“ (SF), 

kdy start aktivity A ukončuje činnost B. Tuto vazbu lze pochopit na příkladu, který uvádí 

Ježková (2013, s. 132). „Jakmile se začne s prováděním naplánované revize elektrických 

zařízení (A), je nutno ukončit instalační práce (B)“.
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Obrázek 18: Ganttův diagram část 1 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Obrázek 19: Ganttův diagram část 2 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4.3.4 Analýza rizik 

V analýze rizik jsou rozebrána rizika, která byla zjištěna v předprojektové fázi, 

a podrobněji rozebrána. Pro jejich hodnocení je využita skórovací metoda s mapou rizik 

na stupnici 1 – 10. Pro nejvážnější rizika je vytvořen návrh opatření, který slouží 

ke zmírnění nebo minimalizaci působení hrozby. 

Velikost hodnocení možnosti rizika je posuzováno dle sestavené stupnice Tab. 10. 

Tab. 10: Možnost výskytu rizika 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

% Popis 

1 - 3 nepravděpodobný výskyt 

4 - 6 pravděpodobný výskyt 

7 - 10 vysoce pravděpodný výskyt 

Stupeň hodnocení dopadu rizika (D) je bodován dle vytvořené Tab. 11. 

Tab. 11: Hodnocení dopadu rizika 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Popis Dopad na zdraví Dopad na areál 
Dopad na 

návštěvnost 

1 – 3 zanedbatelné 

nezpůsobí ohrožení 

zdraví, zranění bez 

lékařského ošetření 

nebude mít 

dopad na areál 

událost nebude 

mít dopad na 

návštěvnost 

4 - 7 závažné zranění s nutným ošetření 
poškození 

areálu 

sníží 

návštěvnost 

o 10 % 

8 - 10 
velmi 

závažné 

těžké zranění, nutná 

lékařská pomoc 

velké 

poškození, 

zničení areálu 

sníží 

návštěvnost 

o 20 % 

Ve fázi identifikace rizik v plánovací etapě projektového řízení nelze sestavit 

vyčerpávající seznam všech případných nebezpečí, která hrozí projektu. Na základě 

metody brainstormingu byla identifikována významná nebezpečí, která mohou daný 

projekt ohrozit. 

Hodnoty v tabulce byly stanoveny pomocí skupinové metody Delphi. Jednotliví členové 

projektového týmu nezávisle na sobě odhadli hodnoty rizikových faktorů. Výsledná 

hodnota byla stanovena jako aritmetický průměr jednotlivých odhadů členů. Riziko 

je oceněno na základě součinu pravděpodobnosti vlivu a dopadu. 
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Tab. 12: Identifikace rizik 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

č. Rizikový faktor (Hrozba – scénář) 
PST 

výskytu 

PST 

dopadu 

Ocenění 

rizika 

1 
nedostatek lidských zdrojů na přípravu akce – 

nedostatečně připravená akce 
3 6 18 

2 
nedostatek zdrojů (občerstvení) – nespokojení 

účastníci, odchod nespokojených účastníků 
4 8 32 

3 
nezájem potenciálních návštěvníků – 

nedostatečný počet účastníků 
6 8 48 

4 
nedostatečná propagace – nedostatečný počet 

účastníků 
4 9 36 

5 
špatná organizace – narušení harmonogramu, 

nespokojení účastníci 
4 6 24 

6 
konkurence uvede jiný program v obci – 

nedostatečný počet účastníků 
1 10 10 

7 konkurenční program v okolí – menší účast 6 2 12 

8 výpadek proudu – nespokojenost účastníků 2 4 8 

9 
aktuální počasí (déšť) – snížení zájmu 

účastníků 
7 9 63 

10 
nepoužitelné prostory (bláto, aj.) - 

nespokojenost účastníků 
7 8 56 

11 
nevhodně zvolení vystupující – odchod 

nespokojených účastníků 
2 7 14 

12 
užití návykových látek (alkohol, cigarety, 

drogy) – vandalismus, ohrožení účastníci 
6 3 18 

13 
vyvýšená místa (schody) - možnost úrazu 

(hrana stolu, pád na schodech aj.) 
2 3 6 

14 zkažené občerstvení – navýšení rozpočtu 1 4 4 

15 stížnosti sousedů – narušení harmonogramu 1 7 7 

16 
opoždění rekonstrukce areálu č. p. 65 – 

narušení cíle projektu 
10 10 100 

17 možnost napadení – úraz 2 4 8 

18 
neznalost právních předpisů týkajících se 

kulturní akce – sankce 
4 2 8 

19 nedostatek hroznů – navýšení rozpočtu 7 8 56 

20 nedopalek - požár 3 8 24 
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Mezi rizika spadající pod projekt patří neznalost právních předpisů a obecních vyhlášek, 

které je třeba znát při pořádání kulturní akce. Při pořádání kulturních akcí je podstatné 

zajistit ochranu zdraví a bezpečnost všem návštěvníkům akce.  

4.3.4.1 Mapa rizik 

Výsledné ocenění rizik je znázorněno na mapě rizik, Obrázek 20, která je předmětem 

podrobnějšího zkoumání rizik. Jednotlivé čáry oddělují oblasti s kritickou, významnou, 

běžnou a bezvýznamnou hodnotou rizik. Je důležité mapu rizik a jednotlivá rizika 

pravidelně aktualizovat. 

Do kvadrantu bezvýznamných hodnot rizik lze zařadit rizika týkající se oblasti 

legislativy, možnosti úrazu, napadení a zkaženého občerstvení, které mají dopad na zdraví 

člověka. Rovněž do této kategorie řadíme riziko výpadku proudu. 

Kvadrant běžných rizik zahrnuje rizika možnosti konkurenční akce v okolí a s tím 

související částečně i riziko nevhodně zvolených vystupujících, které se mohou účastnit 

právě akce v okolí. Běžných rizikem je i užití návykových látek, jako jsou cigarety, drogy 

a alkohol, které mohou způsobit vandalismus. 

Do kvadrantu významných hodnot rizik spadají rizikové faktory jako nedostatek lidských 

zdrojů a materiálních (občerstvení), které pokud nastanou, tak mohou způsobit 

nespokojenost návštěvníků a jejich předčasný odchod z akce. Dalšími rizikovými faktory 

Obrázek 20: Mapa rizik 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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jsou špatní organizace, nedostatečná propagace akce a možnost konkurenční akce v obce 

Sobůlky. Tyto faktory mají příčinu ve špatném plánování akce a provedení analýzy 

konkurence v okolí. Mezi poslední identifikovaná rizika patří stížnost sousedů, zejména 

v podvečerních a večerních hodinách, dále pak možný vznik požáru z nedopalků cigaret. 

Do kritických hodnot rizik spadá nezájem potenciálních návštěvníků, který může 

způsobit, že akce se nezúčastní dostatečný počet návštěvníků. Další rizikové faktory jsou 

ovlivněné počasím, jedná se o aktuální počasí v den akce, popř. bahnitý terén v areálu. 

Dalším rizikovým faktorem je nedostatek hroznů, který by měl za následek navýšení 

rozpočtu skrz nákup vinné révy. Posledním a nejvážnějším rizikovým faktorem, který 

může ovlivnit cíl projektu, je opoždění revitalizace areálu č. p. 65. 

4.3.4.2 Opatření rizik 

Návrh opatření je zpracován pro rizika, která mají kritický či významný dopad na akci. 

Účelem opatření je riziko eliminovat, zmírnit či odklonit. 

Běžná rizika jsou rizika s nízkou pravděpodobností výskytu a zanedbatelným dopadem. 

Pro daná rizika není nutné definovat opatření k jejich minimalizace, nicméně je potřeba 

jejich monitorování. 

Ve druhém kvadrantu běžných hodnot rizik leží rizika se střední až vyšší 

pravděpodobností výskytu a zanedbatelným či závažnějším dopadem. Zásadním 

prostředkem pro jejich minimalizaci je analýza konkurenčního trhu. Cílem analýzy je 

zjistit akce, které mohou ovlivnit náš projekt tím, že se budou konat ve stejný den, 

tj. v sobotu 29. září 2018. Následkem užití nadměrné konzumace návykových látek, jako 

jsou drogy, alkohol či cigarety může dojít k přiotrávení vandalismu ba dokonce 

k napadení, které mohou vést v krajním případě až k ohrožení života jedince. Jedním 

s dobrovolníků, který se bude podílet na akci, je lékař, který by v případě potřeby poskytl 

první pomoc. 

Kvadrant významných hodnot rizik obsahuje rizika s nízkou či pravděpodobnou mírou 

výskytu a závažným až velmi závažným dopadem. Pro tato rizika jsou hledána patřičná 

opatření k jejich minimalizaci. 

Hlavním prostředkem pro zmenšení rizik v daném kvadrantu je zajistit co nejrealističtější 

plánování, důslednou kontrolu naplňování plánů a výstupů projektu. Riziko nedostatečné 
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propagace akce lze snižovat vytvořením události na sociální síti facebook, pravidelnými 

příspěvky a publicitou v novinách, viz. Příloha 3. 

Vznik požáru může být způsoben nedopalky od cigaret. Požár může vést ke zničení areálu 

a způsobit ohrožení zdraví návštěvníků akce. Předejít riziku lze kuřáckým koutkem 

s popelníkem nebo zákazem kouření v celém areálu. Opatření patří do oblasti redukce 

rizika, kdy se snažíme snížit pravděpodobnost jeho výskytu. 

Tab. 13: Tabulka návrhů na opatření ke snížení rizika 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Ježková, 2013, s. 158) 

Do kategorie kritických hodnot rizik náleží rizika s pravděpodobným až vysoce 

pravděpodobným výskytem a závažným či velmi závažným dopadem. Zde je důležité 

naplánovat adekvátní ošetření rizik, či zvolit preventivní opatření, aby k naplnění hrozeb 

nedošlo. 

Rizikový faktor Reakce na riziko Návrh opatření 

Kritická hodnota rizik 

opoždění rekonstrukce areálu 

č. p. 65 

plán B 

zajistit náhradní prostory, 

informovanost účastníků 

a návštěvníků, 

rezerva v rozpočtu 1 000 Kč na 

pronájem haly. 

aktuální počasí (déšť) 

nepoužitelné prostory (bláto) 

nedostatek hroznů redukce nákup hroznů, rezerva 2000 Kč 

nezájem potenciálních 

návštěvníků 
redukce 

aktivní oslovení potenciálních 

návštěvníků 

Významná hodnota rizik 

nedostatečná propagace redukce 
plán propagace a informačních 

akcí 

nedostatek materiálních toků přesun zajistit rezervu u dodavatele 

vznik požáru redukce popelníky, místa pro kuřáky 

špatná organizace redukce 

zapojení všech členů pr. týmu, 

pečlivě plánovat úkoly a jejich 

rozdělení 

nedostatek lidských zdrojů redukce zajistit dobrovolníky v předstihu 

konkurence uvede jiný 

program v obci 
vyvarovat se zmapování konkurence 

stížnosti sousedů akceptace  
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Tab. 14: Nová hodnota rizik po opatření 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Opatření, které je třeba podniknout, aby nebyl projekt zcela ohrožen, je mít v záloze plán 

B, což v tomto případě znamená najít a zajistit vhodné zastřešené prostranství pro akci. 

Rovněž je třeba naplánovat, pokud nastane tato situace, jak budou účastníci a návštěvníci 

informování o změně místa. 

4.3.4.3 Účinnost navržených opatření 

Pavučinový graf znázorňuje změnu hodnot, která nastane, pokud budou zavedena 

protiopatření rizik.  

Nejčastěji byla využita opatření zmírňující dopad či výskyt rizik a vytvoření záložního 

plánu B pro případ, kdyby riziko nastalo. Úspěšnost těchto opatření lze znázornit pomocí 

pavučinového grafu. Po implementaci jednotlivých opatření se součin hodnot rizik 

zmenšil, jak je patrné z následujícího grafu (prvotní oblast vyznačená modrou barvou, po 

č. Rizikový faktor (Hrozba – scénář) 
Ocenění 

rizika 

PST 

výskytu 

PST 

dopadu 

Nové 

ocenění 

1 
nedostatek lidských zdrojů na přípravu 

akce – nedostatečně připravená akce 
18 1 6 6 

2 

nedostatek zdrojů (občerstvení) – 

nespokojení účastníci, odchod 

nespokojených účastníků 

32 4 3 12 

3 
nezájem potenciálních návštěvníků – 

nedostatečný počet účastníků 
48 4 6 24 

4 
nedostatečná propagace – 

nedostatečný počet účastníků 
36 3 7 21 

5 
špatná organizace – narušení 

harmonogramu, nespokojení účastníci 
24 2 5 10 

6 
konkurence uvede jiný program v obci 

– nedostatečný počet účastníků 
10 1 7 7 

9 
aktuální počasí (déšť) – snížení zájmu 

účastníků 
63 7 1 7 

10 
nepoužitelné prostory (bláto, aj.) - 

nespokojenost účastníků 
56 1 2 2 

15 
stížnosti sousedů – narušení 

harmonogramu 
7 1 7 7 

16 
opoždění rekonstrukce areálu č.p. 65 – 

narušení cíle projektu 
100 10 9 90 

19 nedostatek hroznů – navýšení rozpočtu 56 7 5 35 

20 nedopalek - požár 24 1 5 5 
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zavedení opatření oranžová). Opatření by měla být účinná, jelikož se celková plocha 

redukovala. 

4.3.5 Komunikační plán 

V projektu je třeba cíleně řídit komunikaci. Úkolem projektového manažera je rozvíjet 

svou komunikaci i členů týmu. Komunikace je v projektu řízena plánováním 

komunikace, šířením sdělením v harmonii s komunikačním plánem, jeho monitorováním 

a doplněním. 

Při plánování komunikace je nezbytné posoudit, kdo se neobejde bez zpráv o projektu. 

Komunikační plán je sestaven pro přehlednou a efektivní komunikace mezi 

zainteresovanými stranami. Stanovuje, kdo potřebuje mít jaké informace a k jakému 

účelu. Dále kdo bude daná sdělení zajišťovat, jak často a jaké prostředky budou použity.  

Komunikační plán přináší pouze komunikační platformu, ale je třeba očekávat, že se 

změní v průběhu projektu očekávání zúčastněných stran a vymezení nových stakeholders. 

Důležité je mít na paměti, že komunikační plán se může měnit, a proto je třeba jej 

aktualizovat v realizační fázi. Rovněž je nutné nezapomínat si ověřovat, že jednotlivá 

sdělení byla opravdu odeslána a pochopena. Distributor oznámení musí garantovat 

náležitost, jasnost a naléhavost poskytovaných sdělení. 
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(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Tab. 15: Plán komunikace 

(Vlastní zpracování dle: Carroll, 2009, s. 137) 

KOMU CO JAK KDY ZAJISTÍ 

zadavatel 
přesvědčit o realizaci 

akce 

detailní řízení 

– schůzky 
1x 2 týdny 

pr. manažer 

(S) 

pr. 

manažer 

zajistit aktuální 

informace o stavu 

projektu 

report o stavu 1x 2 týdny 
členové pr. 

týmu schůzka pr. 

týmu – porada 
1x měsíc 

členové pr. 

týmu 

zajistit průběžnou 

informovanost 

potřebnou k jejich 

rozhodování 

email 1x 2 týdny 
pr. manažer 

Soňa 

ŽaMS 

přesvědčit 

o dobrovolnické 

činnosti, informace 

o průběhu příprav 

schůzky 1x měsíc 
pr. mamažer 

Soňa  

Vinaři 

zajistit informace 

o průběhu akce, 

získat potenciální 

zákazníky 

ústní sdělení, 

e- mail 
2x týdně/září 

propagace - 

Vlaďka 

MŠ a ZŠ zajistit účinkující ústní sdělení 1x měsíc 
ředitelka, 

odpovídá S. 

okolní 

obce 
informace o akci 

plakáty, fb 

sdílení 
2x měsíc 

propagace, 

pr. manažer 

obyvatelé 

obce 

udržovat povědomí 

o projektu a 

dosáhnout přijetí 

obyvateli 

ústní sdělení, 

leták, fb, web 

obce, tiskové 

zprávy 

2x měsíc 
propagace - 

Vlaďka 

konkurenti 
informace o chystané 

akci 

veřejné šíření – 

noviny, web 
duben/květen zadavatel 

média 

informace o akci, 

proaktivní 

spolupráce 

ústní sdělení, 

e-mail 
1x měsíc 

pr. manažer, 

zadavatel  

účinkující 
informovat o 

programu akce 

ústní sdělení, 

e-mail 
1x měsíc pr. manažer 

sousedé informace o projektu 

fb, ústní 

sdělení, web 

obce 

2x měsíc 
zadavatel, 

propagace 
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Report o postupu prací projektu obsahuje informace o aktuálním stavu projektu 

a následných kroků. Reporty jsou snadným způsobem, jak dávat informace příslušným 

osobám o cílech a milnících projektu.  

Média jsou efektivním nástrojem komunikace. Pro komunikaci s určitými stakeholdery 

budou využity informační brožury, rádio či místní týdeníky. Využití těchto 

komunikačních kanálů umožňuje širokou komunikaci a nabízí možnost ovlivňovat 

veřejné mínění o projektu, vyzvednout jeho přínosy, vysvětlit možné dezinformace 

a případná rizika. K dezinformaci může dojít i v případě interview, lze tomu předejít 

vyžádáním korekce textu. Pro projekt je užitečné udržovat média informovaná 

a poskytnout jim objektivní informace. 

Letáky, plakáty a jiné tištěné formy propagace jsou hojně využívanou formou šíření 

informací o akcích. Grafickou podobu vytvoří osoba odpovědná za propagaci spolu 

s projektovým manažerem. Tiskoviny budou korespondovat s tématikou akce. Obsahem 

tiskovin bude název akce, předmět činnosti, stručný popis harmonogramu, začátek 

a místo akce a ilustrační fotografie. Leták bude ve velikosti A2 s použitím jednostranného 

tisku. Letáky budou rozneseny do každého domu v Sobůlkách dobrovolníky. Plakáty 

budou vytištěny na papír velikosti A4 a rozneseny po obci a do okolních obcí na obecní 

nástěnky. Cílem této formy komunikace je dostat akci do povědomí širší veřejnosti. 

4.4 Přínosy návrhu řešení 

Přístupy projektového řízení se nejčastěji používají mezi firmami. Ve výzkumu „Použití 

nástrojů projektového řízení v České republice“ (Koleňák a Smolíková, 2012, s. 74) se 

došlo k závěrům, že úsilí by mělo být největší v předprojektové fázi a je nezbytné pro 

úspěšné dokončení projektu. Proto tato část je považována za nejobtížnější fázi projektu. 

Nejběžnějšími nástroji projektového řízení je metoda SMART a projektový trojimperativ, 

který zabezpečuje dosažení cíle ve třech dimenzích – času, zdrojů, rozsahu; matice 

logického rámce a metody WBS, logického rámce.  

Využívání projektového managementu přináší časové úspory a kvalitu zvyšování výstupů 

projektu a dosažení stanovených cílů. Selhání projektu mělo dle výzkumu nejčastější 

příčinu v nesouladu časového plánu a rozpočtu projektu. 
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V současné době jsou kulturní a podobné akce v obci řízeny dle obvyklých postupů 

a řešeny mnohdy na poslední chvíli jednou osobou nebo malou skupinkou dvou až tří lidí, 

kteří nesou na svých bedrech celou organizaci akce. Akce se pořádají, aby byla dodržena 

tradice, a pořádají se stále ve stejném „rytmu“.  

Tab. 16: Srovnání projektové řízení a obvyklého způsobu řízení akcí v obci 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 projektové řízení obvyklý způsob 

postup řízení strukturovaný proces chaotický proces 

počet členů projektový tým skupina 2 – 3 lidí 

doba trvání plánování, 

realizace 

měsíc – 4 měsíce pár týdnů - měsíc 

způsob řízení vedení  

(demokratický způsob) 

řízení 

(autoritativní charakter) 

způsob komunikace sdílení všech informací informace od nadřízeného 

způsob zajištění 

materiálů 

plánovaný na poslední chvíli, ve stresu, 

bez ohledu na rozpočet 

Prvním přínosem projektového řízení, může být ekonomický přínos, který má podobu 

hospodárného využití investovaných prostředků a rovněž nám může získat prostředky od 

státu ve formě dotací, grantů. 

Další výhodou využití projektového řízení v obci, jak již bylo zmíněno výše, je časová 

úspora. Starosta může delegovat pravomoc a důvěru na určité pracovníky, či členy 

zájmových spolků, kteří se budou zabývat plánováním akce.  

Přínos, který plyne z projektového řízení v obci, je možnost koordinace jednotlivých 

projektů v daném období. Na základě zjištěného rozsahu projektů, lze dojít k úsporám 

v čase i zdrojích. Využít úsporu je možné u souběžného využívání zdrojů. Obec se potýká 

i s žádostmi o dotace, plánováním dalších projektů a je třeba se soustředit na předběžnou 

tvorbu dokumentace a snahu o její dosažení. Pokud je kvalitně zpracovaná projektová 

dokumentace, minimalizují se rizika selhání projektu. Dokumentace by měla být 

vypracována komplexně, stručně a efektivně. Každý dokument by měl mít jasně 

identifikovatelný podle jména a jasný název. 

Vzhledem k času a plánování akcí a jiných záležitostí v obci, je možné u opakovaných 

akcí využít získaných poznatků a zkušeností a rovněž se vyvarovat stejných chyb. 
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Přínosem využití nástrojů projektového řízení v obci je stanovení jasně definovaných cílů 

a přínosů projektu, důkladné přípravě zamýšlených akcích a kontrole čerpání a využívání 

zdrojů. Zde je třeba uvést, že obyvatelé obce neznají důvod, proč obec investovala do 

areálu č. p. 65. Problémem je, že samotný starosta není schopen jasně definovat přínos 

a cíl této investice. V současné době obec uvažuje o koupi hospody, ale nemá jasně 

stanovené přínosy dané koupě, návratnost a nezná ani rizika, která jsou spojena 

s investicí. Provedení předprojektových úvah, např. formou obecního šetření, by obci 

pomohlo získat lepší přehled o smyslu daného záměru a lepší plánování záměru. 

Znalost a umění aplikace projektových postupů, metod se může stát pro obec určitou 

konkurenční výhodou. Zavedení nástrojů projektového řízení by mělo zvýšit 

pravděpodobnost dosažení stanoveného cíle, dodat odvahu proaktivnímu vedení, získat 

povědomí o potřebě identifikace a ošetřování rizik, zlepšit identifikaci příležitostí 

a hrozeb, které by mělo za následek zlepšení finančního vykazování a minimalizaci ztrát. 

Využití projektových nástrojů by se mělo stát spolehlivou základnou pro rozhodování 

a plánování s efektivním rozmístěním a využitím zdrojů. 

V diplomové práci není řešena fáze realizace a ukončení a poprojektová fáze z důvodu 

začínající realizace dané akce. 
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ZÁVĚR 

Význam projektového řízení v současné době narůstá a je důsledkem vzniku nových 

institucí a agentur zabývajících se projektovým řízením v oblasti rozvojových, 

investičních, kulturních a jiných projektů. 

Začít používat nástroje projektového managementu vyžaduje nejen teoretické znalosti, 

ale i reálné poznatky z praxe. Hlavním cílem bylo navrhnout použití nástrojů pro řízení 

projektů v obci Sobůlky a jejich aplikaci na připravovaný projekt. Způsob projektového 

řízení byl řízen pomocí stanoveného standardu IPMA. Pro dosažení hlavního cíle bylo 

nutné dostáhnout dílčích cílů: 

 ucelení teoretických znalostí problematiky s ohledem na specifikaci práce v obci; 

 dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit, jaké jsou postoje obyvatel obce 

Sobůlky k obecní investici do areálu č. p. 65; 

 formulace doporučení pro obec, proč je lepší řídit akce podle standardů 

projektového řízení. 

Prvního cíle bylo dosaženo vytvořením sumarizace poznatků důležitých pro danou 

specifikaci projektu řídícího se standardem projektového řízení IPMA. Tato část může 

posloužit jako organizační doporučení pro další projekty. 

Druhým dílčím cílem bylo provedení dotazníkového šetření, jehož cílem byly zjistit 

postoje obyvatel obce Sobůlky k obecní investici do areálu č. p. 65 a přeměnou tohoto 

pozemku na muzeum obce. Pro daný výzkum byly definované další dílčí úkoly, kterých 

bylo úspěšně dosaženo. 

Třetí část poskytuje praktickou ukázku užití jednotlivých technik, jakými jsou: 

předprojektové úvahy, logický rámec, WBS, OBS, identifikace rizik a návrhy na jejich 

snížení či plán komunikace. Třetí dílčí cíl byl splněn výčtem přínosů v závislosti na 

průběh projektového řízení a akcí prováděných obvyklým způsobem. 
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I 

 

Příloha 1: Dotazník 

Vážená paní, vážený pane,  

obracím se na Vás v záležitosti spolupráce na svém výzkumném projektu, který 

zpracovávám v rámci Fakulty podnikatelské, Vysokého učení technického v Brně. 

V rámci výzkumu bych Vás chtěla poprosit o spolupráci při vyplnění dotazníku na téma 

„Názory obyvatel Sobůlek na efektivnost vynaložených investičních výdajů do 

areálu č. p. 65 z roku 1813 (původní majitel pan Šmíd)“, který se zaměřuje na zjištění 

názorů občanů na investice do daného objektu. 

Výzkum je zcela anonymní. Výsledky budou použity pro zpracování mé budoucí 

diplomové práce a v případě zájmu poslouží jako námět obecnímu zastupitelstvu či 

podnět ke změnám, dle Vašich potřeb a názorů. Dotazník by Vám neměl zabrat více jak 

10 minut. 

Pro elektronické zpracování dotazník naleznete: 

http://www.click4survey.cz/s/13013/e7f787db 

Prosím, dotazník vyplňte do neděle 9. 4. 2017 a odevzdejte na patřičné místo. 

Předem Vám děkuji za Váš čas a ochotu. 

Příjemný den. 

Soňa Marečková 

E-mail: mareckova.sona@seznam.cz  

 

1. Slyšel/a jste o koupi a opravě domu č. p. 65 na muzeum (bývalý dům pana Šmída)? 

ANO    Ano, ale nezajímá mě to  NE 

V případě, že jste zakroužkoval/a „Ano, ale nezajímá mě to“ nebo „Ne“, pokračujte na 

otázku č. 13. 

2. Jste spokojen/a s investicí do budovy č. p. 65?            

Velmi spokojen/a  Velmi nespokojen/a 

V případě, že jste zakroužkoval/a nespokojen či velmi nespokojen, pokračujte na otázku 

č. 4. 



II 

 

3. Která z níže uvedených možností ovlivňuje nejvíce Vaši spokojenost s danou investicí? 

Prosím, zaškrtněte pouze jednu položku, která nejvíce odráží Vaši spokojenost. 

 zachování původního bydlení v Sobůlkách z 19. století (nábytek, trámový strop) 

 zachování nejstarší budovy obce 

 expozice starých zemědělských strojů 

 zbudování expozice o vývoji obce 

 možnost využití objektu při různých společenských příležitostech 

 jiné (uveďte prosím) 

 

Prosím, pokračujte na otázku č. 6. 

4. Která z níže uvedených možností ovlivňuje Vaši nespokojenost s danou investicí? 

Prosím, zaškrtněte pouze jednu položku, která nejvíce odráží Vaši nespokojenost. 

 špatně investované obecní peníze 

 minulost mě nezajímá 

 nejsem příznivec muzeí 

 vynaložil/a bych peníze jinam 

 jiné (uveďte prosím)  

 

5. Co byste doporučil/a udělat s již započatou investicí a rekonstrukcí budovy č. p. 65? 

Prosím, zaškrtněte pouze jednu položku, která nejvíce odráží Váš názor. 

 zbourat 

 prodat 

 zbudovat zde startovací byty pro mladé rodiny 

 komunitní centrum (sdružování lidí se stejným zájmen) 

 relaxační centrum (sauna, masáže) 

 jiné (uveďte prosím) 

 

 



III 

 

6. Jaké kulturní akce byste v areálu budoucího muzea uvítal/a? Prosím, zaškrtněte max. 

3 položky. 

 zájmová činnost (klubovna, kroužky) 

 výstavy 

 koncerty 

 jiné (uveďte prosím) 

 akce pro děti a mládež 

 folklorní akce (setkání sborů, ukázka lidových tradic) 

 žádné akce 

 

7. Jaké služby byste v objektu uvítal/a? Prosím, zaškrtněte max. 3 položky 

 kavárna 

 cukrárna 

 vinotéka 

 prodejní výstava místních umělců 

 dětské hřiště, místo pro hraní dětí, 

 žádné 

 jiné (uveďte prosím) 

 

8. Cítíte se být dobře informován/a o dění kolem muzea (průběhu oprav, aj.)? Pokud jste 

odpověděl/a "Ano", pokračujte na otázku č. 12. 

   ANO    NE 

9. Pokud ne, jaké informace postrádáte ohledně dění kolem muzea? Prosím, zaškrtněte 

max. 3 položky. 

 o investičních záměrech 

 o cíli koupě objektu č. p. 65 

 o plánech s danou investicí 

 o průběhu oprav 

 jiné (uveďte prosím) 



IV 

 

10. Jakým způsobem byste chtěl/a být informována o dění kolem muzea? Prosím, 

zaškrtněte max. 3 položky. 

 oficiální webové stránky obce 

 nástěnka obce 

 místní rozhlas 

 veřejná jednání (beseda) 

 informační letáky 

 jiné (uveďte prosím) 

 

11. Měla by podle Vás obec udělat ještě něco pro zlepšení komunikace informovanosti 

občanů ohledně muzea a jeho areálu? Pokud ano, vypište prosím.  

 

 

 

12. Měl/a byste zájem o prohlídku současného stavu muzea? 

   ANO     NE  

 

13. Jaké je Vaše pohlaví?  

 

14. Jaký je Váš věk? 

 18 - 26 let 

 27 - 35 let 

 36 - 49 let 

 50 - 60 let 

 61 - 70 let 

 

 



V 

 

15. Jaké je Vaše sociální postavení? 

 student 

 zaměstnanec 

 podnikatel 

 důchodce 

 na mateřské/rodičovské dovolené 

 v domácnosti 

 nezaměstnanec 

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 základní 

 střední odborné 

 vyučen/a nebo střední odborné s maturitou 

 vyšší odborné 

 vysokoškolské 

17. Jak dlouho žiji v Sobůlkách? 

 od narození 

 0 – 5 let 

 5 – 10 let 

 11 – 15 let 

 16 let a víc 



VI 

 

Příloha 2: Zakládací listina projektu 



VII 

 

Příloha 3: Článek v Hodonínském deníku 


