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1 Úvod 

 Bakalářská práce byla koncipována v oblasti projektového řízení a jako téma bylo zvoleno 

„Návrh projektu v oblasti pekařství“. Jelikož rostoucí počet super a hyper marketů ovlivňuje řadu 

menších pekařství, je pro tyto firmy situace na trhu s pečivem v dnešní době nejistá. Zákazníci se 

rozdělili na dvě skupiny a to ti, kteří již chodí nakupovat převážně do marketů a ti, kteří stále 

navštěvují pekařství.  

 Teoretická a metodická část bakalářské práce se zaměří na oblast projektového řízení 

a samotný projekt. Projektové řízení se využívá jen několik desítek let a mnoho firem si již dnes 

pomalu začíná uvědomovat, že s pomocí používání počítačových softwarů si velmi usnadňují 

práci. S postupem nových technologií přibývá i neomezené množství metod a technik, bez 

kterých se neobejde žádný současný projekt.  

 V rámci analýzy současného stavu bude provedeno dotazníkového šetření, pomocí 

kterého se zjistí, jak velké procento lidí navštěvuje pekařství, zda mají tyto převážně soukromé 

firmy stále šanci se uplatnit na trhu s prodejem pečiva a nezpůsobí si tím nemalé finanční 

problémy.  

 Cílem bakalářské práce je vytvořit návrh pobočky pekařství, který by se měl začít 

realizovat v srpnu roku 2013. Mezi dílčí cíle patří rekonstrukce prostoru, ve kterém bude prodej 

pečiva probíhat a také najít vhodného zaměstnance, jenž bude v nové prodejní pobočce pečivo 

prodávat a reprezentovat tak jméno firmy.  
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2 Principy projektového řízení a jeho specifika 

 I když se zdá, že se jedná pouze o prohození dvou slov v rámci projektového řízení 

a řízení projektů, významem se od sebe zcela odlišují.  Je třeba si ujasnit, jaký je rozdíl 

v těchto pojmech.  

 „Zatímco projektové řízení (project management) se zabývá projekty obecně a z určitého 

nadhledu, řízením projektů (project control) máme na mysli už konkrétní soubor činností, 

přístupů a metod, které mají za cíl úspěšně realizovat projekt.“ (Maaytová, 2013) 

Projektové řízení 

 Projektové řízení je obor poměrně nový, protože se začal využívat až po druhé světové 

válce. Již v době před ní by se ale mohlo mluvit o projektovém řízení jako takovém, které je 

známé již dnes, protože činnosti obsahovaly tentýž projektový charakter. Pomocí větší efektivity 

se dá projektové řízení využít téměř ve všech odvětvích. Metodiky, nástroje a další filozofie 

projektového řízení nejsou výhradně určeny na konkrétní oblasti. Existují však i činnosti, které 

nejsou příliš vhodné takto řešit např. jednoduché a bezrizikové akce. (Doležal, 2012)  

 Definic pro projektové řízení je poměrně mnoho, některé se od sebe liší pouze v detailech, 

přesto je potřeba si jich alespoň pár uvést. 

 „Projektové řízení je soubor metodik k efektivnímu plánování a realizaci projektů.“ 

(Bendová, 2012) 

 Jak píše Doležal (2012, s. 22) „Projektové řízení můžeme chápat jako nástroj realizace 

potřebných změn uskutečňované danými organizacemi.“ 

 Každý manažer musí být schopný systémového myšlení, což podle Doležela (2012, s. 41) 

znamená „způsob nazírání, který dává přednost celkovému pohledu na důležité aspekty 

projektu, než na pohled v krátkodobém časovém horizontu a z jednoho úhlu pohledu.“ 

 Bendová (2012, s. 19) dále uvádí, že „projektové řízení je souborem osvědčených postupů 

pro plánování a realizaci projektů – tzv. best practices – metodik a nástrojů, které se 

dlouholetými zkušenostmi osvědčily.“ 
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 Projektové řízení je totéž jako projektový managament, a proto také platí následující 

definice od Svozilové (2011, s. 19), která tvrdí, že „Projektový management je souhrn aktivit 

spočívající v plánování, organizování, řízení a kontrole zdrojů společnosti s relativně 

krátkodobým cílem, který byl stanoven pro realizaci specifických cílů a záměrů.“ 

Řízení projektů  

 Řízení projektů definuje postup při vedení jednotlivých oblastí např. řízení lidských 

zdrojů, řízení nákladů, řízení času, aj. Tento postup je později prováděn a průběžně kontrolován. 

V počátcích projektu je obvykle zpracován plán řízení projektu, ve kterém se shromažďují 

techniky, postupy a metody, které se využijí k řešení jednotlivých oblastí. Jednou z dalších 

oblastí pro řízení projektů je integrace, o které se může říct, že je to souhrn snahy, zájmu, aktivit 

a výsledků, které manažer koordinuje takovým způsobem, aby byl projekt úspěšný. Integrace je 

klíčovou funkcí manažera projektu. Manažer musí dávat dohromady soulad věcí, činností a lidí 

ke společnému fungování. Účinnost integrace v projektech je zajištěná pomocí těchto hlavních 

činností:  

 Sestavení plánu projektu a jeho dílčích procesů; 

 Operativní řízení projektu (podle plánu); 

 Řízení změn projektu (koordinace v rámci celého projektu); 

 Vedení manažerem. (Doležal, 2012) 

 

2.1 Projekt 

 K vysvětlení, co je to projekt slouží řada definic uvedené v kterékoliv odborné literatuře 

projektového řízení. Každá z těchto definic je poněkud rozdílná, protože zde hraje výraznou roli 

doba, ve které byla definice vytvořena a mimo jiné i pohled autora může být zcela odlišný. 

 „Projekt je soubor činností s jasným cílem, který je omezen časem, financemi a dalšími 

zdroji.“  (Bendová, 2012) 
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 „Projekty jsou dočasné úkoly s přesně stanoveným cílem, jejich splnění vyžaduje 

organizované využití odpovídajících zdrojů.“ (Rosenau, 2008) 

 „Projekt je řízený proces změny.“ (Bendová, 2012) 

 „Projekt můžeme definovat jako organizované úsilí k dosažení určitého cíle.“ (Kubálek, 

2007) 

 „Projekt je dočasně vyvinuté úsilí, vynaložené na vytvoření jedinečného produktu.“ 

(Řeháček, 2011) 

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

a regulace.“ (Svozilová, 2011) 

 „Projekt je návrhem, zobrazením, či modelem stavu určité části objektivní reality a vztahů 

mezi jejími prvky v přesně definovaném prostoru a čase a současně i modelem cest 

k dosažení tohoto stavu.“ (Řeháček, 2011) 

 Dle těchto citovaných definic se může téma projekt sumarizovat, jako výsledek činnosti 

dané organizace, kde za pomocí zdrojů, financí a času je dosáhnuto předem definovaného cíle. 

Jedná se tedy o úkol či sled jednotlivých pod-úkolů, které jsou dočasné, to znamená, že každý 

projekt je ohraničen časovým rámcem, kde je jasně definovaný jeho začátek a konec. 

2.1.1 Vlastnosti projektu 

 Na základě těchto vlastností se projekt stane vždy originálem a není možné ho zaměnit 

s jiným. Každý projekt charakterizuje těchto pět atributů: (Bendová, 2012) 

 Jedinečnost projektu je dosaženo ve svém obsahu a rozsahu a proto je realizována pouze 

jednou za úplně stejných podmínek. Na každém projektu pracuje jiná skupina lidí, která 

se s každým dalším projektem v dané organizaci mění. 

 Vysoká míra rizik je součástí každého projektu a je třeba s nimi počítat a předvídat je. 

 Komplexnost v projektu obstarává, aby každá dílčí činnost byla navzájem propojená 

s jinou (nejedná se pouze o jednu činnost). 
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 Projektový tým pracuje na projektu ve větší skupině lidí, jelikož realizace jednou osobou 

by byla obtížně řešitelná, kvůli složitosti a komplexnosti projektu. 

 Vymezenost každého projektu je dána určitými náklady, dostupnými zdroji a vykonáním 

v daném termínu.  

Cíl projektu 

 Při navrhování každého projektu se stanoví hlavní a vedlejší cíle, k těm se pak v rámci 

zhotovení musí dospět. Tyto cíle je důležité jednoznačně a srozumitelně formulovat, jelikož jsou 

také významnou součástí projektových smluv. Zejména autor Rosenau (2008) napsal danou 

myšlenku, kde nabádá dát si pozor na přesné znění při definování cílů. Nedoporučuje 

se používání slov typu lepší rychlejší a lehčí, z důvodu nepřesnosti významu cílů. (Rosenau, 

2008) 

 Jak uvádí Bendová (2012, s. 9) „Cíl projektu je komplexní výsledek, kterého chceme 

realizací projektu dosáhnout.“ 

 Podstatnou úlohu hrají cíle po celou dobu životního cyklu projektu, avšak nejdůležitější 

jsou právě v etapách zahájení projektu, v plánování a v uzavření projektu. Snahou každého 

projektu je kontrakt (mezi zadavatelem a dodavatel), který je vytvořen před zahájením práce 

na projektu. Tento kontrakt může být za určitých podmínek změněn, avšak to sebou přináší řadu 

komplikací a protáhnutí doby projektu. (Svozilová, 2011) 

Trojimperativ 

 Správná koordinace tohoto trojrozměrného cíle vede k úspěšnému projektu. Trojimperativ 

slouží k optimálnímu vyvážení tří veličin, které jsou navzájem provázány. Znamená to tedy, že 

pokud je změněna jedna z uvedených veličin, ostatní hodnoty se také pozmění. Vždy je ale 

snahou manažera udržet tyto jednotlivé části v rozumném poměru. (Doležal, 2012) 

 Vyskytuje se spousta znázornění tří veličin v trojimperativu. Jako první z možných 

variant uvádí Bendová (2012, s. 12) na obrázku 2.1 a tvrdí, že „Trojimperativ je vztah mezi cílem 

projektu, dostupnými náklady a naplánovaným časem.“ Z logického hlediska tedy vyplývá, že cíl 

by měl být maximalizován, oproti tomu dostupné náklady a čas minimalizovány. Projekt by tedy 



10 
 

měl dosáhnout požadovaných parametrů v daném termínu nebo i dříve, s náklady co nejnižšími 

a s maximální dosažitelností všech cílů. (Bendová, 2012) 

 

Obr. 2.1 Trojimperativ (Zdroj: Bendová, 2012) 

 Při jiném úhlu pohledu je možné se setkat s dalším zobrazením trojimperativu, který se 

nazývá „Základna projektového managementu“ a je zobrazen na obrázku 2.2. Touto vazbou 

v projektu dochází ke koordinaci času, nákladů a zdrojů. (Svozilová, 2011) 

 

Obr. 2.2 Základny projektového managementu (Zdroj: Svozilová, 2011) 

SMART 

 Metoda SMART nebo někdy také SMART(i) pomáhá při stanovení cíle projektu. Je 

navržená tak, aby každý cíl či úkol byl řádně vysvětlen a nedošlo tedy k omylu v porozumění. 

Jednotlivé písmena od slova SMART se odvíjejí od začínajících písmen přídavných jmen, která 

tuto techniku charakterizují. Jak uvádí ve své knize Doležal (2012, s. 66) „Každý z uvažovaných 

projektových cílů, včetně milníků a jiných průběžných cílů, by měl být SMART.“ (Doležal, 2012) 
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S - (Specific) Specifický  => o CO se konkrétně jedná; 

M - (Measurable) Měřitelný => kvůli vyhodnocení, zda je dosáhnuto vytyčeného cíle; 

A - (Agreed) Akceptovaný => všechny strany se musí shodnout na stanovených podmínkách; 

R - (Realistic) Realistický => zda je vůbec možné cíl splnit; 

T - (Timed) Termínovaný => je potřeba stanovit termíny; 

i - (Integrated) Integrovaný => integrace do organizační strategie. (Doležal, 2012; Bendová, 

2012; Rosenau, 2008) 

  

2.2 Okolí projektu 

 V rámci organizace se může vyskytovat více než jeden projekt, pak se hovoří 

o multiprojektovém prostředí. Je to takové prostředí, ve kterém je velké množství projektů 

v různých fázích svého životního cyklu. Každý z projektů se může ocitnout v jedné z těchto tří 

rolí: (Svozilová, 2006) 

Předchozí projekt 

 Předchozí projekt poskytuje informace a zkušenosti, ke kterým je přihlíženo u dalšího 

projektování. Vždy musí být sepsána dokumentace, která se vytváří, aby zahrnula všechny 

významné události a nedocházelo k pozdějším eventuálním omylům v případě jiného projektu. 

(Svozilová, 2006) 

Souběžný projekt 

 U velkých firem se může stát, že souběžně poběží více než jeden projekt a bude zapotřebí 

sdílení zdrojů, které jsou potřebné k vykonání práce v obou či více projektech zároveň. Musí se 

tedy naplánovat harmonogram užívání těchto a práce s těmito zdroji tak, aby se navzájem 

nepřekrývaly. Další možností je zvýšit kapacitu zdrojů, ale to sebou nese navýšení rozpočtu 

projektu i samotné firmy. (Svozilová, 2006) 
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Následný projekt 

 Následný projekt vychází z výsledku projektu, který mu předcházel. Jsou brány 

na vědomí všechny poznatky, ke kterým se dospělo v rámci předešlých projektů a snahou je 

vyhnout se případným kolizím a omylům, které v minulosti nastaly. (Svozilová, 2006) 

 

Obr. 2.3 Okolí projektu (Zdroj: Maaytová, 2013) 

 

2.3 Životní cyklus projektu 

 Slovem cyklus se rozumí stále opakující se činnosti bez konce. Je jednoznačně poukázáno 

na to, kde je začátek i konec každého projektu. Životní cyklus začíná ve chvíli, kdy první osoba 

začne podnikat patřičné kroky k uskutečnění projektu a končí poslední vykonanou činností spolu 

s kompletní projektovou dokumentací. Životní cyklus je znázorněn pomocí grafického ztvárnění 

na obrázku 2.4. Projekt se skládá ze tří fází (před-projektová, projektová, po-projektová). 

V praktické části se bakalářská práce zabývá pouze před-projektovou a projektovou fází, ale 

v teoretické části je věnována alespoň malá část i po-projektové fázi.  (Maaytová, 2013) 
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Obr. 2.4 Životní cyklus projektu (Zdroj: Bendová, 2012) 

2.3.1 Před-projektová fáze 

 Před-projektová fáze začíná přípravou a plánováním projektu. Zde je důležité nasbírat 

informace a data o plánovaném projektu a vše důkladně připravit. Každý omyl, či sebemenší 

chyba může projekt ohrozit. Na konci před-projektové fáze musí být sestaven plán projektu, 

podle kterého se bude postupovat dále krok za krokem. V rámci této fáze se uskutečňují 

následující studie. (Bendová, 2012) 

Studie příležitosti (Oportunity study) 

 Tato metody začíná před samotnou realizací projektu. Vychází z toho, že se vyhledají, 

identifikují a analyzují příležitosti, které pokud budou využity, stanou se tak přínosem pro firmu. 

Tato studie je předchůdcem projektu a slouží jako nástroj k jeho uplatnění. Pomocí této studie 

zjistíme, zda je vhodná doba pro návrh a uskutečnění předpokládaného projektu. (Bendová, 2012) 

Studie proveditelnosti (Feasibility study/Analysis) 

 Studie proveditelnosti navazuje na předchozí studii příležitosti. Klade si za cíl rozbor 

proveditelnosti projektu. Slouží jako nástroj k analyzování, zda se jedná o projekt, který je 

technicky proveditelný v rámci odhadovaných nákladů a taky zdali bude ziskový. Pokud je 

do projektu vložena velká suma peněz tato studie se provádí automaticky. (Bendová, 2012) 
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2.3.2 Projektová fáze 

  V projektové fázi se již tvoří určitý projekt, který se v předchozí fázi připraví a naplánuje. 

Abstraktní zobrazení se mění na zobrazení reálné. Důležitým účelem této fáze je splnit stanovené 

cíle jak hlavní, tak vedlejší. Realizační plán, který je na začátku projektu vytvořený, se může 

a ve většině případů také bude během uskutečňování měnit. Realizační tým by se proto měl 

na tyto změny dostatečně připravit. V takových situacích je užitečnou pomůckou tzv. „Strategie 

řízení rizik“. Cílem této strategie je předcházet těmto situacím tak, že se předem vytyčí možné 

příčiny vzniku, než aby se pak řešily rizika až v průběhu, kdy by již mohlo být pozdě, a projekt 

by mohl být z velké části ohrožen. Podstatou každého předcházení rizik je stanovení rezerv. 

(Bendová, 2012) 

2.3.3 Po-projektová fáze 

 Je potřeba zmínit pár slov i o poslední části a tou je po-projektová. Jedná se o finální fázi, 

kde je zapotřebí vyhodnocení projektu a archivace projektové dokumentace. Nejdůležitější však 

je zaznamenání zpětné vazby zainteresovaných stran a poučit se z chyb, které v projektu nastaly 

a zabránit dalšímu omylu při realizaci nového projektu. (Bendová, 2012) 

 

2.4 Projektový tým 

 Projektový tým jsou osoby působící na projektu v určitém termínu za účelem dosáhnout 

vytyčených cílů. Je potřeba, aby každá z těchto osob měla dostatečné znalosti a zkušenosti k dané 

problematice. Vhodné je také mít zájem vytvořit a zrealizovat úspěšný projekt. Projektový tým 

by také měl být dostatečně informovaný a motivovaný, z toho se pak značně odvíjejí dobré 

výsledky práce. Osoby, které na projektu pracují, mají různé pracovní zařazení a úkoly. 

(Maaytová, 2013) 

2.4.1 Vedoucí projektového týmu 

 Vedoucí neboli manažer stojí na vrcholu celého projektu a je právě tou klíčovou osobou, 

která nese zodpovědnost za celkové výsledky práce svých podřízených. Hlavním předpokladem 
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stát se manažerem je komunikace s projektovým týmem. Dále má na starost celou řadu činností: 

(Doležal, 2012) 

 vedení projektového týmu; 

 odpovědnost za každodenní řízení, plánování a kontrolování; 

 přidělovat úkoly svému projektovému týmu; 

 monitorování a kontrolování jednotlivých částí projektu; 

 stanovit postup projektu; 

 aj.  

2.4.2 Členové projektového týmu 

 Jsou to lidé, kteří pracují na daném projektu v určitém časovém rozsahu a podléhají řízení 

manažera. Tyto osoby se spolupodílejí na vytváření postupu harmonogramu a dalších dílčích 

aktivitách spojených s projektem. Každý člen projektu má dané předpoklady pro různé role 

v týmu, někteří také mohou zastoupit i více než jednu roli. Viz příloha 1, jsou rozepsány týmové 

role podle Belbina: (Maaytová, 2013) 

 Inovátor – charakteristickou vlastností je tvůrčí schopnost a kreativní myšlení; 

 Vyhledávač zdrojů – rád vyhledává společnost a navazuje nové pracovní kontakty; 

 Koordinátor – má na starost řízení a delegování práce a lidí; 

 Usměrňovač – cílevědomá osoba, která při práci pod tlakem dosahuje vynikajících 

výsledků; 

 Monitor vyhodnocovač – vše důkladně prozkoumá a promyslí, než začne jednat; 

 Stmelovač – snaží se kolektiv sjednotit; 

 Realizátor – uskutečňuje všechny dosavadní plány; 

 Kompletovač – dává věci dohromady a snaží se vše splnit včas a bez chyb; 
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 Specialista – je odborník ve svém oboru, ale nedokáže pohlížet na věc v celkovém 

měřítku.  

 Rychlost komunikace mezi projektovým týmem je dnes již zcela zásadní. V minulosti 

před technickými přístroji (notebooky, tablety, mobily, aj.) vše probíhalo mnohem pomaleji. 

Doba se uspíšila, a také díky komunikačním aplikacím (e-mail, skype, ICQ, a mnoho dalších) 

a komunikačním sítí (Facebook, Twitter) je možné navázání okamžitého kontaktu u osob, které 

pracují na společném projektu, ale odděluje je od sebe mnoho kilometrů. Za těchto podmínek už 

není nutné, aby lidé pracovali na projektu současně (ve stejnou dobu na stejném místě), ale tak, 

jak jim to daný časový plán dovolí.   

 

2.5 Rizika 

  Rizika se dělí mezi zákazníka a dodavatele. Oba dva by měli počítat s jistou mírou rizika, 

zvlášť pokud se jedná o nový nebo zcela odlišný projekt oproti předchozím. Cílem řízení rizik je 

minimalizovat pravděpodobnost, že rizikové události vůbec nastanou, a současně připravit taková 

opatření, aby v případě hrozby rizik, kterým již nelze zabránit, byl dopad na rozpočet co nejnižší 

a zbytečně se neprodlužovala doba projektu. (Svozilová, 2011) 

 Rosenau (2008) tvrdí, že „Čím kratší je navrhovaná doba realizace (nebo nižší cena 

nabídky), tím větší je riziko překročení času (nebo nákladů).“ Při vytváření úplně nového 

projektu jsou rizika vyšší, jelikož nikdo nemůže mít ponětí, co nastane. Rizika se můžou snížit 

takovým způsobem, že se projekt rozdělí na několik menších fází. (Rosenau, 2008) 

Zdroje rizik 

 Rizika jsou spojená s množstvím informací, které má manažer k dispozici. Pokud zdroj 

rizika pochází z nepředvídatelných jevů, jako je např. počasí, bohužel tento zdroj rizika nikdo 

nemůže ovlivnit, ale měl by být v záloze rezervní plán a to i v případě, že nastane jedno z těchto 

uvedených rizik: (Rosenau, 2008; Svozilová, 2011) 

 špatně definované požadavky v projektu; 

 chyby v odhadování nákladů; 



17 
 

 chyby v odhadování použití zdrojů; 

 inflace; 

 vývoj měnových kurzů; 

 nezkušenost vedení a projektového týmu; 

 nemoc pracovníka.  

Pro řešení rizik se využívají následující metody: (Svozilová, 2011) 

 Diagram analýzy rizik – tento diagram slouží pro manažery k zaznamenání poznámek 

o časovém a rozpočtovém odhadu úkolu. 

 Diagram rybí kosti – známy také jako Ishikawův diagram a slouží k nalezení 

nejpravděpodobnější příčiny řešeného problému. 

 

2.6 Metody v projektovém řízení 

 Existuje mnoho postupů, technik a metod k řešení jednodušších či rozsáhlejších a zároveň 

složitějších projektů. I když, jak tvrdí Doležal (2012, s. 23) „Projektové řízení neznamená jen 

používání metod a technik, jde především o určitou filozofii a styl práce, či určitý způsob 

myšlení.“  

2.6.1 Identifikační list projektu 

 ILP je dokument obsahující nejdůležitější informace o projektu a předchází samotnému 

zahájení. Tuto listinu schvaluje vedoucí projektu, avšak samotné sestavení ILP je delegováno 

na člena projektového týmu. V této listině se uvádí cíl projektu, milníky, harmonogram termínů 

zahájení a ukončení práce a také stanovený rozpočet. Z ILP vychází další kroky projektu jako je 

např. příprava či realizace. (Doležal, 2012) 
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Identifikační list obsahuje následující atributy (viz příloha 2): 

 Název projektu  

 Obsah – náplň projektu, co vše má projekt zahrnovat.   

 Účel – smysl, pro který byl projekt navržen. 

 Cíl projektu – záměr, kterého má být na konci projektu dosaženo. 

 Plánovaný termín zahájení a ukončení – časové ohraničení pro daný projekt. 

 Plánované náklady – náklady, které budou vynaloženy na zrealizování projektu. 

 Vedoucí projektu – má na starost vedení celého projektového týmu včetně delegování 

úkolů. 

 Členové projektového týmu – lidé pracující na projektu pod řízením vedoucího projektu. 

 Garant – ručí za tento projekt. 

 Milníky – jednotlivé události v čase, bez kterých není možné vykonat následující činnosti. 

2.6.2 Logický rámec 

 Logický rámec je základem pro celé řízení projektu. Slouží jako prostředek při stanovení 

a k dosažení cílů projektu. LR tvoří tabulka, ve které je uveden mimo jiné cíl, záměr projektu, 

aj. (Doležal, 2012) 

 Pokud je logický rámec správně sestavený, dokáže stručně, přehledně a jednoduše 

představit takový projekt, v němž se objeví všechny jeho základní proměnné (cíl, záměr, výstupy, 

klíčové aktivity, atd.). Musí se na něm podílet členové z projektového týmu, aby se mohli 

vzájemně dohodnout a tím by pak měl být pro všechny srozumitelný. (Bendová, 2012) 
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Záměr Objektivně ověřitelné 

ukazatele 

Zdroje informací k ověření 

(způsob ověření) 

nevyplňuje se 

Cíl Objektivně ověřitelné 

ukazatele 

Zdroje informací k ověření 

(způsob ověření) 

Předpoklady, za jakých Cíl skutečně 

přispěje a bude v souladu se Záměrem 

Výstupy Objektivně ověřitelné 

ukazatele 

Zdroje informací k ověření 

(způsob ověření) 

Předpoklady, za jakých Výstupy 

skutečně povedou k Cíli 

Klíčové 

činnosti 

Zdroje (peníze, 

lidé…) 

Časový rámec aktivit Předpoklady, za jakých Klíčové 

činnosti skutečně povedou k Výstupům 

Zde některé organizace uvádí, co NEBUDE v projektu řešeno Případné předběžné podmínky 

Tab. 2.1 Logický rámec (Zdroj: Doležal, 2012) 

2.6.3 SWOT  

 Metoda SWOT se používá při tvorbě studie příležitosti. Albert Humphrey sestavil 

koncepci této metody, kterou pak využíval na Stanfordské univerzitě v 60. letech 20. století. 

Slouží jako podpůrný nástroj a její princip spočívá ve vyplnění tabulky č. 2.2 nejlépe ve skupině 

v rámci projektového týmu. (Doležal, 2012) 

 Strengths – Silné stránky 

 Weaknesses – Slabé stránky 

 Opportunities – Příležitosti 

 Threats - Hrozby 

Tab. 2.2 SWOT analýza (Zdroj: Doležal, 2012) 

  

  Strengths  Weaknesses   

V
n

it
řn

í 
 

p
ro

st
ře

d
í 

S 
- Silné stránky 1 

- Silné stránky 2 

- Slabé stránky 1 

- Slabé stránky 2 
W 

  Opportunities  Threats   

V
n

ěj
ší

  

p
ro

st
ře

d
í 

O 
- Příležitosti 1 

- Příležitosti 2 

- Hrozby 1 

- Hrozby 2 
T 
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2.6.4 Myšlenková mapa 

 Myšlenková mapa slouží jako pomůcka pro myšlení. Je to kreativní metoda, která učí jak 

mozek používat a zároveň zlepšuje paměť, koncentraci, kreativitu a komunikační dovednosti. 

Nápad myšlenkových map se zrodil u autorů Tony a Barry Buzan. Tony Buzan se zapsal 

v oblasti výzkumu mozku a vzdělávání. (myslenkove-mapy, 2013) 

 Myšlenkové mapy se využívají při brainstormingu a řešení problémů, které nemají 

standardizované východisko. Myšlenkovou mapu je možné navrhnout pouze za pomocí tužky 

a papíru nebo lze k sestavení využít i softwarový nástroj např. FreeMind, Prezi, aj. (Buzan, 2012) 

Obr. 2.5 Myšlenková mapa (Zdroj: Dědek, 2011) 

2.6.5 Síťová analýza 

 Metoda síťové analýzy vychází z principu Ganttova diagramu. Časové diagramy hrají 

v projektu důležitou roli. V síťovém grafu se zobrazují všechny vazby mezi předešlými, 

následnými a souběžnými činnostmi pomocí orientovaných úseček a uzlů. Za pomocí grafického 

vyjádření síťového grafu si dokážeme lépe představit, jak na sobě závisí jednotlivé činnosti. Je 

známá celá řada forem síťových grafů, ale mezi ty nejznámější a nejpoužívanější patří CPM 

a PERT. (Rosenau, 2008)  

CPM 

 CPM neboli Metoda kritické cesty je deterministická metoda, to znamená, že doba trvání 

jednotlivých činností je pevně stanovená nebo je možné ji dopočítat. CPM je založená 

na vyhledávání a analýze kritické cesty v projektu. Délka kritické cesty určí celkovou dobu 
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v harmonogramu projektu. Znamená to tedy, že opožděné, či prodloužené činnosti ležící na 

kritické cestě způsobí prodloužení celého časového plánu, pokud toto prodloužení nebude 

vyrovnáno zkrácením jiné činnosti na kritické cestě. (Svozilová, 2011) 

 Výpočty kritické cesty se provádí přes tzv. časovou analýzu. Analýza určí nejdříve možný 

a nejpozději přístupný termín začátku a konce činnosti a s tím související nejdříve možný 

a nejpozději možný termín dokončení celého projektu. (Rosenau, 2008) 

Termíny uzlů 

 Výpočet nejdříve možných termínů uzlů:  

  njtTT

T

iji
Eji

j ,,2 promax

0

)0(
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)0(

)0(
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       (2.1) 

Termín Tn = Tn(0) představuje vypočtené trvání projektu. 

 Výpočet nejpozději přípustných termínů uzlů: 

  1,,1 promin )1(
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      (2.2) 

Termíny činností 

 Nejdříve možný začátek činnosti (i, j): 

- doba, ve které je možné příslušnou činnost nejdříve zahájit. 

                        (2.3) 

 Nejdříve možný konec činnosti (i, j): 

- doba, ve které je možné příslušnou činnost nejdříve ukončit. 

                             (2.4) 
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 Nejpozději přípustný začátek činnosti (i, j): 

- doba, ve které se musí příslušná činnost nejpozději zahájit. 

               –              (2.5) 

 Nejpozději přípustný konec činnosti (i, j): 

- doba, ve které se musí příslušná činnost nejpozději ukončit. 

                        (2.6) 

E  … množina činností;         

V  … množina uzlů grafu 

tij   … doba trvání činnosti (i, j)  

Ti(0)  … nejdříve možný termín uzlu i (také se používá symbol TMi) 

Ti(1)  … nejpozději přípustný termín uzlu i (také TPi) (Dvořák, 2013) 

Časové rezervy 

 Časová rezerva stanovuje dobu, o kterou se mohou činnosti opozdit, aniž by byly 

ovlivněné ostatní činnosti nebo datum ukončení projektu. Dělení časových rezerv: (Dvořák, 

2013)  

 Volná časová rezerva – počet časových jednotek, o které lze prodloužit dobu trvání 

činnosti, případně posunout termín jejího nejdříve možného začátku, bez toho aby se 

změnila doba nejdříve možných termínů následujících činností. 

ijij

V

ij tTTR  )0()0(           (2.7) 

 Celková časová rezerva – udává počet časových jednotek, o které se dá prodloužit dobu 

trvání činnosti, případně posunout termín jejího nejdříve možného začátku při dodržení 

celkové doby trvání celého projektu (Tn) 

ijij

C

ij tTTR  )0()1(
          (2.8) 
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 Nezávislá časová rezerva – vyjadřuje počet časových jednotek, pomocí kterých lze 

prodloužit doba trvání činnosti nebo také umožňuje posunutí termínu jejího nejdříve 

možného začátku při dodržení všech ostatních termínů projektu. 

 ijij

N

ij tTTR  )1()0(,0max         (2.9) 

Definice kritické cesty 

 „Kritická cesta je nejdelší souvislý sled aktivit projektu, který neobsahuje časové 

rezervy.“ (Svozilová, 2011) 

 „Kritická cesta nám stanovuje nejkratší možný čas, za který jsme schopni projekt 

realizovat, a zároveň se jedná o nejdelší cestu síťovým grafem.“ (Bendová, 2012) 

 

Obr. 2.6 Síťový graf s vyznačenou kritickou cestou (Zdroj: Bendová, 2012) 

 Každá kritická cesta splňuje určité procento kritičnosti. Z obrázku 2.6 je možné vypočítat, 

že se jedná o síťový graf s 63,6% kritičnosti. Pokud je procento kritičnosti větší než 30%, což je 

hranice pro realizovatelnost projektu, musí dojít k tzv. odkritičnění. Pomocí využití rezerv 

dochází ke snížení počtu kritických činností a s tím také spojené procento kritičnosti. 

(Moravcová, Baňářová, 2003) 

PERT  

 PERT je známá jako „metoda vyhodnocení a kontroly programu“. Jedná se 

o stochastickou metodu, kde doba trvání je náhodná veličina a lze ji tedy obtížně odhadnout. 

PERT zvažuje 3 varianty (optimistickou, pesimistickou a pravděpodobnou), z nichž lze spočítat 

dobu trvání činností. PERT využívá pravděpodobnosti a umožňuje odhadnout a vypočítat rizika. 

Je možné určit, zda bude projekt dokončen v daném termínu a jestli může dojít k překročení 

rozpočtu projektu. (Maaytová, 2013) 
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Střední hodnota a směrodatná odchylka doby trvání činnosti: (Dvořák, 2013) 

6

4 ijijijE

ij

bma
t


          (2.10) 

6

ijij

ij

ab 
           (2.11) 

aij  … optimistický odhad trvání činnosti 

mij  … odhad nejpravděpodobnější doby trvání činnosti  

bij  … pesimistický odhad trvání činnosti 

2.6.6 Ganttův diagram 

 Ganntův diagram je pásového zobrazení a bývá pokládán za nejznámější typ svého druhu. 

Graf znázorňuje vodorovné úsečky zachycující časové spojitosti jednotlivých kroků projektu. 

Tento diagram ukazuje minimální čas k dokončení projektu a zobrazuje činnosti, které jsou 

možné vykonat současně. Obrázek č. 2.7 byl použit z vypracovaného projektu za pomocí 

programu MS Project 2007. (Maaytová, 2013) 

 

Obr. 2.7 Ganttův diagram (Zdroj: vlastní, 2011) 
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2.6.7 Diagramy k řešení rizik 

 Tyto diagramy slouží k vyřešení rizik, která se v projektu vyskytnou. Grafické znázornění 

slouží k lepšímu pochopení následujících metod. 

Diagram analýzy rizik 

 Na obrázku č. 2.8 značené jedničkou je místo, kde je potencionální výskyt problému a je 

nutné počítat s velkou rezervou. Ve čtverci vpravo dole (obrázek č. 2.8 značené trojkou) je třeba 

„přifouknutí“ časového plánu a rozpočtu každého úkolu, který byl tímto problémem zasáhnut. 

U čísla čtyři (vlevo dole na obrázku č. 2.8) nejsou způsobeny žádné komplikace a není potřeba se 

tím zabývat, oproti tomu číslo dvě (obrázek č. 2.8) se nachází v tzv. zóně „největších potíží“, 

protože je obtížné předpovídat důsledky. (Rosenau, 2008) 

 Analýzy rizik je charakteristická díky svojí jednoduchosti, názornosti a také určuje, která 

z rizik vyžadují vytvoření rezerv. Jistá nevýhoda však spočívá v tom, že za pomocí diagramu 

nelze zjistit řešení těchto rizik. (Maaytová, 2013) 

 

Obr. 2.8 Diagram analýzy rizik (Zdroj: Rosenau, 2008) 

Diagram rybí kosti 

 Tento diagram příčin a následků popsal a zavedl Kaoru Ishikawa. Princip diagramu 

vychází dle zákona, že každý problém má svou příčinu. Ve snaze lépe nalézt řešení problému je 

nejdříve zapsán důsledek rizika a pak se hledají příčiny jeho vzniku. Analýza probíhá 

v následujících krocích: (Svozilová, 2011) 
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1) identifikuje se problém; 

2) zjistí se hlavní vlivy a příčiny se sjednotí podle kategorií; 

3) sepíšou se ostatní možné jevy, které mohou stav ovlivnit; 

4) sestaví se diagram a zkontroluje se jeho úplnost a zastoupení všech kategorií vlivů; 

5) vytvoření analýzy jednotlivých příčin; 

6) navrhnutí změny.  

 

Obr. 2.9 Diagram rybí kosti (Zdroj: Svozilová, 2011) 

 

2.7 Softwarová podpora 

 Nabídka softwaru v projektovém řízení i rozhodovací analýze je velmi široká a při výběru 

vhodného produktu pro daný podnik je třeba zvážit základní podmínky, vlastnosti a funkce, které 

budou potřebné k vykonání požadovaného úkolu. (Svozilová, 2011)  

2.7.1 Projektové řízení  

 S postupným rozvojem technologií se začala vyvíjet i softwarová podpora k vytváření 

projektů a rozhodovací analýze. Projektanti se museli naučit, jak pracovat s danými programy, 

aby se jejich práce mnohonásobně urychlila a mnohdy se stala o to více kvalitní. Většina 

manažerů stále neřeší události jako projekty, protože se domnívají, že aplikace je náročná, avšak 

použití softwarových nástrojů jim práci zefektivní a urychlí.    
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MS Office Project 

 Tento program slouží obvykle k plánování, řízení a také sledování projektů. Díky němu je 

možné nad nimi provádět analýzy. Program Project z balíčku MS Office není až tak jednoduchý 

jako třeba program Excel či Word, je potřeba mít alespoň nepatrné znalosti v projektovém řízení, 

abychom mu porozuměli.  (Kališ, Říha, 2008) 

Historie  

 První zmínky o MS Project se objevily v roce 1984 pro ještě tehdejší operační systém 

DOS firmy Microsoft. Byla to pouze textová forma. Počáteční verzí zaměřenou na podporu 

komunikace mezi členy projektového týmu byla MS Project 98. Tato verze byla kompatibilní 

s operačními systémy Windows 95 a Windows NT. Zanedlouho se na trhu objevil produkt MS 

Project 2000, později také plně lokalizován pro Českou republiku. MS Project 2000 přinesl spolu 

s dalším produktem (Project Central) webové rozhraní při práci v projektovém týmu, a tak 

spolupracovníci mohli nahlížet k projektu pomocí webu. Další verzí byl MS Project 2002. Poprvé 

firma navrhla verzi Project ve dvou edicích MS Project Professional a Standard. Spolu s těmito 

klientskými edicemi přišel MS Project Server 2002, který byl evolucí předešlého produktu 

Project Central 2000. Pro větší organizaci a velké projekční týmy bylo spojení MS Project 2002 

Professional a MS Project Server 2002 nepostradatelným, díky vylepšeným vlastnostem. 

Používání bylo navíc zjednodušeno pomocí funkce průvodce, jenž nabízí seznam častých aktivit 

a jejich rychlé vyřešení. Verze MS Project 2003 navazuje na verzi produktu MS Project 2002 

spolu s jeho edicemi. Novinkou se stává podpora a integrace nových technologií založených 

na systému MS Windows Server 2003, obzvlášť MS Windows SharePoint Services. V této verzi 

bral výrobce zřetel na zákazníky, kteří si přáli užší integraci s aplikací MS Outlook či možnost 

sledování rizik. MS Office Project 2007 je dostupný opět ve dvou vydáních, a to Standard 

a Professional. Tato verze se stala jednou z nejpoužívanějších verzí, kterou firma vydala a také 

za pomocí ní je vytvářena praktická část v bakalářské práci. Existují také produkty určené pro 

server, jako tomu bylo i v předešlých verzích. Mezi ně patří MS Office Project Server 2007 a MS 

Office Portfolio Server 2007. (Kališ, Říha, 2008) 

 V poslední řadě je zmínka o nejnovější verzi programu Project a tou je MS Project 2010. 

Tato verze byla opět koncipována ve dvou tradičních edicích Standard a Professional. Nemůžeme 
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zapomenout ani na MS Project Server 2010. Tato serverová distribuce získala nové a vylepšené 

funkce, díky kterým usnadňují IT profesionálům úspěšnou konfiguraci a správu pro řízení 

podnikových projektů.  (Microsoft, 2013) 

2.7.2 Rozhodovací analýza 

 Rozhodování patří ke každodenní činnosti běžného života. V jednoduchých situacích není 

potřeba řešení pomocí složitějších metod. Při rozhodování dochází k volbě mezi několika 

variantami. Varianta, která se stane nejvhodnější, vyplyne za pomoci vicekriteriálního 

rozhodování. Hodnotitelé mají za úkol provádět dva typy porovnání: (Korviny, 2013)  

 Párové srovnání  

 Srovnání se uskutečňuje vždy současně mezi dvěma kritérii a postupně se porovnají 

všechny možnosti mezi sebou. Za pomocí vah se určí, které kritérium má nejvyšší prioritu při 

rozhodování.  

 Bodové ohodnocení 

 Hodnotitel hodnotí důležitost podle bodovací stupnice 0 – 100. Čím je kritérium 

důležitější, tím je ohodnocení vyšší.  

 Při rozhodování se používají metody, které se řeší za pomocí rozhodovacích stromů, 

rozhodovacích tabulek, atd. Ke správnému rozhodnutí se může využít program na podporu 

rozhodování TREND. (Mytrend, 2013) 
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3 Analýza současného stavu 

 Aby každý projekt mohl být úspěšný, je třeba znát současný stav firmy a směr, kterým by 

se chtěla daná firma do budoucna ubírat.  

 

3.1 Historie firmy 

 Firma KROMVEL se zabývá pekařskou činností již od konce 50. let 20. století. První 

prodejna s výrobnou byla postavena ve městě Příbor, které se nachází v Moravskoslezském kraji 

a čítá něco málo přes 8 tisíc obyvatel. Firma se po celá desetiletí dědila z generace na generaci. 

Jméno tato malá rodinná firma nese právě po svých zakladatelích. Výjimkou ani nebyli 

zaměstnanci, kteří z velké části byli právě rodinní příbuzní. V době, kdy byla pekárna postavena, 

neměla v okolí takřka žádnou konkurenci a tak se jí v podnikání velmi dařilo. Zaujala také 

důležité postavení s rozvozem pečiva do okolních obchůdků s potravinami jak v Příboře, tak 

i v jiných nedalekých vesnicích a městech. Po roce 1998 se na pozici majitele firmy dostal vnuk 

zakladatelů. Měl veškeré předpoklady k vedení této firmy pomocí zkušeností, které získal 

dlouholetou praxí v plánování výroby, přípravou, samotnou výrobou i rozvozem pečiva a také 

v pozdějším delegování zaměstnanců. První překážka v jeho podnikání přišla v podobě 

konkurence, která se snažila zaujmout poměrně prázdné místo trhu s pečivem a získat si tak pro 

sebe část zákazníků. Firma v té době čelila i jiným důležitým okamžikům. Z důvodu zastaralých 

a neefektivních strojů byla nucena pořídit nové, které provoz nejen urychlily, ale také daly 

možnost k rozšíření sortimentu. Náklady na pořízení strojů byly finančně velmi náročné, zvláště 

pak pro tak malou firmu a proto byla potřeba upravit ceník pečiva. Po roce 2003 byl v Příboře 

postaven Penny market a to vedlo znovu ke snížení zisku. Mnoho menších podnikatelů muselo 

následně ukončit svou činnost z důvodu konkurence ze strany Penny marketu. Firma KROMVEL 

na to zareagovala jinak a snažila se zaměřit i na jiná města, která do té doby nebyla tolik 

přesycená konkurencí. Jako vhodnou volbou se jevila Ostrava, která se nacházela pár desítek 

kilometrů od města Příbor a disponovala velkým množstvím potencionálních zákazníků. 

Zrekonstruovaly se tedy prostory pro pobočku v Ostravě – Hrabůvce. Po pár měsících viditelného 

úspěchu se firma rozhodla pro otevření další pobočky v nedaleké části Ostravy v Mariánských 

Horách. 
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Obr. 3.1 Současný stav v prodeji pečiva ve městě Příbor (Zdroj: mapy.cz; vlastní) 

 

3.2 Možnosti expanze firmy 

 Firma si dala za cíl oslovit potencionální zákazníky a tak získat další nakupující, kteří 

zatím neznají dosavadní produkty této společnosti. Proto by se firma chtěla v budoucnu dál 

rozvíjet těmito dvěma směry:  

 Rozšíření firmy o nové pobočky 

 Jedná se o otevření nových poboček firmy v nejbližších městech a vesnicích. Pomocí této 

strategie firma dosáhne lepšího zviditelnění a tím by se jí měla naskytnout možnost získat nové 

zákazníky. 
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 Rozšíření stávajícího sortimentu 

 Firma nyní nabízí 22 různých druhů pečiva jak sladkého, tak slaného. Při rozhodnutí, že 

bude firma vyrábět další typy pečiva, je zapotřebí nakoupit nové stroje, jelikož ty dosavadní 

nejsou uzpůsobeny k výrobě jiného pečiva, než je nyní produkováno. To s sebou nese další 

náklady na pořízení strojů v hodnotě od několika stovek tisíců korun až po miliony.  

 Druhá varianta tedy byla z důvodů delší doby návratnosti (několik let) zamítnutá a tak 

byla vybrána varianta první, která se již v minulosti vyplatila při vybudování nových poboček 

v Ostravě a k jejímu zrealizování je zapotřebí méně finančních prostředků. 

 

3.3 Rozhodovací analýza pro rozšíření pobočky firmy 

 Před samotnou realizaci projektu bylo rozhodnutí, ve kterém ze dvou měst (Nový Jičín, 

Kopřivnice) bude navržena nová pobočka. Na základě toho proběhlo šetření s použitím 

vícekriteriálního rozhodování. Jedná se o rozhodovací úlohy, pomocí nichž jsou varianty 

posuzovány podle více než jednoho kritéria. Tento náročný postup lze vyřešit s použitím 

tabulkového procesoru nebo pomocí programovacího kódu. (Fiala, 1994) 

 Využitím programu Trend, jenž slouží jako podpora při rozhodování, bylo provedeno 

zkoumání a následné řešení dané situace. Bylo vybráno několik kritérií a rizik a dále pak pomocí 

dvou hodnotitelů posouzeny varianty. 

Kritéria rozhodování 

 Při rozhodování je potřeba se rozhodnout dle určitých podmínek či omezení. Doporučené 

množství kritérií se pohybuje mezi pěti až sedmi. Počet kritérií byl zvolen úmyslně na pět, 

protože je dostatečný pro výběr dané varianty dle stanovených hledisek. 

Zvolená kritéria: 

1) Cena nájmu – cena, která se pravidelně vyskytuje v měsíčních nákladech, a proto je podstatné 

na ní brát ohled. 
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2) Umístění prostoru – poloha prodejny by měla být v prostorách, kudy lidé často procházejí a je 

dostupná pro každodenní dovoz pečiva a také hlavně pro osoby s tělesným postižením. 

3) Vzhled budovy – při výběru prostoru k rekonstrukci byl zohledňován celkový vzhled budovy 

jak z venku, tak zevnitř. Pozdější úpravy by pak mohly být finančně náročnější, než by 

se z počátku mohlo zdát. 

4) Vzdálenost od místa výroby – důležitým kritériem je také vzdálenost. Do budoucnosti se musí 

počítat s neustále rostoucí cenou pohonné hmoty, a tak by příliš vzdálená pobočka pro prodej 

pečiva byla nevýnosná.  

5) Velikost prostoru – z hygienických důvodů musí mít každá prodejna několik místností např. 

na prodej pečiva, místnost s umyvadlem na úklid a samozřejmě toaletu pro personál. Místnost 

na prodej nemusí být příliš velká, aby se zde vešel pult a další nábytek, který bude pořízen. Volný 

prostor musí být také před pultem, aby lidé nemuseli stát ve dveřích, či se tvořila fronta venku, 

nebo v jiném případě se nemuseli příliš mačkat u sebe.  

Váhy kritérií 

 Každému z kritérií je možné přisoudit různou váhu. Je nutné zadat váhu u všech kritérií 

tak, aby součet všech vah u všech kritérií se rovnal 100. V tabulce č. 3.1 ve třetím sloupci je vidět 

dosazená váha hodnotitelů. V druhém sloupci jsou váhy vypočítané programem Trend na základě 

vložených dat pomocí párového srovnání. Na závěr se vypočte váha celková, kterou 

znázorňuje graf, viz příloha 3. 

 

Tab. 3.1 Váhy kritérií (Zdroj: vlastní) 
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Rizika rozhodování 

 V rámci rizik bylo vyhodnoceno několik podmínek, kterým by se mělo věnovat větší 

pozornosti při rozhodování. 

Zvolená rizika: 

1) Vysoká konkurence – množství konkurence jak z pohledu jiných pekařství, tak ostatních 

obchodů s prodejem pečiva. 

2) Drahý nájem – příliš drahý nájem odradí hned od začátku. Zisk z prodeje pečiva se nemůže 

srovnávat se ziskem z prodeje jiného zboží. 

3) Špatná dostupnost – prodejna se nachází na nefrekventovaném úseku města. 

4) Negativní reklama – názory lidí se odvíjí od úsudku někoho jiného, aniž by s tím měl on sám 

nějaké zkušenosti.  

5) Nepříjemný majitel – v tomto případě je jakákoliv pozdější dohoda či spolupráce nemyslitelná. 

Váhy rizik 

 Jako u kritérií, tak také u rizik musí dojít k váhovému rozložení rizik. Podle tabulky č. 3.2 

ve třetím sloupci se znova nachází hodnoty, které byly dosazeny hodnotiteli. Stejně tak ve sloupci 

druhém jsou hodnoty vypočtené podle zadaných dat. Celková váha je znázorněná na grafu viz 

příloha 4, kde je na první pohled vidět, že největším rizikem podle hodnotitelů je vysoká 

konkurence, která vystoupala mnohonásobně výše než ostatní zadaná rizika.  

 

Tab. 3.2 Váhy rizik (Zdroj: vlastní) 
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Metody porovnání kritérií a rizik 

 Párovým srovnáním 

 Jedná se o metodu, kde se kritéria srovnávají postupně se všemi ostatními kritérii (každé 

s každým) a riziko s jinými riziky. Viz v příloze 5 se objevují na levé straně kritéria, která 

chceme s ostatními porovnávat. O řádek níže je libovolně nastavitelná priorita, to znamená, že je 

potřeba zvolit levou nebo pravou stranu, podle toho, čemu je ukládána větší důležitost. 

 Bodovým ohodnocením 

 Každému z kritérií a rizik se přiřadí určitý počet bodů tak, aby se součet rovnal 100. 

Grafická ukázka bodového hodnocení rizik, viz příloha 6. Princip spočívá v tom, že mezi všechny 

uvedené rizika (kritéria) se rozdělí pomyslná stovka tak, že největší podíl dostane největší riziko. 

Dále se pak postupuje přidáním bodů všem ostatním. Stejně tak se provádí v případě kritérií, 

avšak nejvyšší podíl dostane kritérium, které je nejdůležitější. 

Hodnotitelé 

 Dané varianty posuzovali dva hodnotitelé. V programu Trend se nastavily dvě různé váhy 

hodnotitelů, z toho důvodu, že každý z nich může mít odlišné kvalifikace v určitém oboru 

a názory na danou problematiku. 

Zvolení hodnotitelé:  

 Majitel 

 Projektant  

 

Tab. 3.3 Hodnotitelé (Zdroj: vlastní) 
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Varianty 

 Do porovnání byly zahrnuty dvě odlišné varianty. Počet variant je obecně stanoven na pět 

až dvanáct, ale z nevyhovujících důvodů se do projektu zahrnuly pouze dvě, které splňovaly dané 

podmínky. Na základě RA byla vybrána jedna z variant k návrhu nové pobočky. 

Zvolené varianty: 

 Pobočka Kopřivnice 

 Pobočka Nový Jičín  

 

Tab. 3.4 Varianty (Zdroj: vlastní) 

Výsledek RA s využitím softwaru Trend 

 U strategie, která má nejvíce vypovídající hodnotu, se optimálně střetávají kritéria i rizika 

obou hodnotitelů (maximální přínos a minimální riziko). Jako nejlepší výsledek byla 

vyhodnocena pobočka Kopřivnice, která dosáhla celkového hodnocení 42,78 %. 

 

Tab. 3.5 Celkové pořadí poboček (Zdroj: vlastní)  

- DK(j) % = hodnocení projektů dle kritérií za všechny hodnotitele, 

- DR (j) % = hodnocení projektů dle rizik za všechny hodnotitele, 

- CED (j) % = celkové hodnocení projektů jak dle kritérií, tak dle rizik za všechny hodnotitele; 

rozdíl DK a DR. 
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 Z grafu (viz příloha 7) se dá vyčíst, že oba hodnotitelé by zvolili město Kopřivnice. 

Hodnotitel projektant však neodmítá do budoucna ani návrh pobočky pro město Nový Jičín, 

a proto je tedy možné, že se do budoucna vytvoří obdobný projekt i pro toto město.   
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4 Návrh projektu a jeho implementace 

 Každý projekt je potřeba nejprve pořádně naplánovat a až pak je následně zhotoven návrh 

projektu. Návrh projektu pro vybudování nové pobočky pekařství je uskutečňován pomocí 

programu Project z balíčku MS Office 2007. Tomuto návrhu předcházelo dotazníkové šetření. 

 

4.1 Základní studie proveditelnosti 

 Tato studie se provádí před samotným plánováním a realizací projektu. Projekt je zaměřen 

na otevření nové pobočky pekařství ve městě Kopřivnice. Ke zjištění, zda lidé mají zájem 

nakupovat pečivo v pekařství, byl sestaven následující dotazník. Po vyhodnocení dotazníku (viz 

příloha 8) firma zjistí, zda je o otevření nové prodejny pečiva zájem. 

 Před samotným plánováním byly stanoveny předběžné náklady, které firma vynaloží na 

otevření nové pobočky: 

 Rekonstrukce prostor a instalace  70 000 Kč 

 Nákup nábytku, pokladny a dekorací 200 000 Kč 

 Čistý pracovní kapitál   80 000 Kč 

 Celkem     350 000 Kč 

4.1.1 Vyhodnocení dotazníku 

 Cílem dotazníkové šetření bylo zjistit, zda mají lidé stále větší zájem nakupovat pečivo 

v pekařství než v ostatních hyper či super marketech. Firma by dále ráda zjistila, v jakých 

hodinových intervalech lidé nejčastěji nakupují pečivo, aby dle toho mohla upravit svou otevírací 

dobu a vyšla tím vstříc všem svým budoucím zákazníkům. Také ji zajímá, zda jsou lidé ochotni si 

za kvalitu připlatit, nebo se dívají pouze na cenu výrobku. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 

celkem 77 respondentů, kteří postupně vyplnili 10 otázek týkajících se nakupování pečiva. 

Následně byla provedena analýza všech otázek v dotazníku. 

  



38 
 

1. Pohlaví 

 První otázka byla zaměřena na pohlaví dotazovaných. V dotazníku odpovídalo 43 mužů 

a 34 žen z odlišných domácností, aby bylo zabráněné shodným odpovědím, které by se zbytečně 

opakovaly. 

 

Graf 4.1 Pohlaví (Zdroj: vlastní) 

2. Věková kategorie 

 Druhou otázkou bylo zjištěno věkové složení dotazovaných. Z průzkumu vyplynulo, že se 

zúčastnilo 47 osob ve věku 19 – 26 let, 14 osob ve věku 27 – 40 let, 9 osob ve věku 41 – 60 let, 

5 osob nad 60 let a 2 osoby do 18 -ti let. Osoby mezi 19 – 60 lety by měly být převážně 

produktivní pracující lidé, avšak otázka č. 3 poukazuje na to, že v dnešní době je velký počet 

studentů, kteří se snaží prodloužit si bezstarostný věk a příliš se nehrnou do zaměstnání. 

 

Graf 4.2 Věková kategorie (Zdroj: vlastní) 



39 
 

3. Ekonomická aktivita 

 Třetí otázka se zaměřila na ekonomickou aktivitu jednotlivých uchazečů. Pomocí 

podrobnější analýzy bylo zjištěno, že osoby, která se nacházejí ve věkové skupině 19 – 26 let, 

jsou ve většině případů stále studenty či studentkami. Z grafického pohledu je vidět, že tito 

studenti získali nadpoloviční většinu (51,95 %). Počet respondentů, kteří odpověděli, že 

v současné době pracují, bylo 17. Dotazovaných v kategorii důchodci, podnikatelé, osoby 

na mateřské dovolené či nezaměstnaní, tak těch bylo dohromady pouze 20 (detailně viz graf 4.3). 

 

Graf 4.3 Ekonomická aktivita (Zdroj: vlastní) 

4. Ve kterém z uvedených měst pravidelně nakupujete pečivo? (Více možných odpovědí) 

 Otázkou čtyři bylo zjištění, kde tito lidé pravidelně nakupují pečivo. Nejvíce osob (33) 

označilo město Ostravu, z toho je možné usoudit, že zde mají trvalé bydliště, nebo místo, kde 

pracují či studují. Téměř 40 % dotazovaných respondentů (29) uvedlo, že nakupují pečivo 

v jiných městech, než jsou zde uvedené (např. Zlín, Přerov, Praha, Opava, Brno, ale 

i Klimkovice, Žamberk či Frýdek-Místek). Poměrně stejný počet odpovědí získala další města 

uvedená v dotazníku (Příbor – 13, Nový Jičín – 11, Kopřivnice – 10).  

 

Graf 4.4 Ve kterém z uvedených měst pravidelně nakupujete pečivo? (Zdroj: vlastní) 
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5. Jak často uskutečňujete nákup pečiva ve Vaší domácnosti? 

 Otázka pět směřovala k odpovědím na domácnost, ve které se daná osoba nacházela. Bylo 

třeba zjistit, jak často lidé docházejí do obchodů, za účelem nakoupit si pečivo. Z průzkumu bylo 

zjištěno, že 35 dotazovaných nakupuje pečivo 2krát až 3krát týdně. Může to být tím, že nakupují 

ve větším množství na více než jeden den. Osob, které nakupujících 4krát až 5ktá týdně bylo 25. 

Každý den chodí na nákup pečiva pouze 13 respondentů a pouze 4 zúčastnění odpověděli, že 

nakupují pečivo i několikrát denně. 

 

Graf 4.5 Jak často uskutečňujete nákup pečiva ve Vaší domácnosti? (Zdroj: vlastní) 

6. Ve kterou denní dobu chodíte nejčastěji nakupovat pečivo? (Více možných odpovědí) 

 V otázce šest bylo zjištěno, kdy dotazovaní chodí nejčastěji nakupovat. Nejvíce 

respondentů (39) odpovídalo, že nakupují mezi 15 – 18 hodinou a pomocí detailní analýzy bylo 

možné zjistit, že ve většině případů se jedná o pracující osoby, z toho se dá odvodit, že chodí 

do práce ráno a cestou z ní se zastaví pro nákup pečiva, či se chystají na noční směnu a nakupují 

si svačinu do práce. Mezi 8 až 12 hodinou dopoledne chodí nakupovat např. studenti vysokých 

škol, podnikatelé či lidé pracující odpoledne či přes noc a tudíž v jinou denní dobu se jim to 

nehodí. Počet osob, které uvedly, že nejčastěji nakupují pečivo mezi 5 – 8 hodinou ráno je 17. 

Tito lidé jsou buďto v důchodu, nebo jsou to děti, které si jdou nakoupit svačinu do školy, ale 

také to mohou být pracující lidé, kteří se právě chystají na ranní směnu. Respondentů 

nakupujících mezi 12 – 15 hodinou a 18 – 22 hodinou bylo 16. Nezaměstnaní lidé, osoby 
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na mateřské dovolené či podnikatelé častokrát uvedli denní dobu mezi 12 – 15 hodinou a 18 – 22 

hodinou, kdy nejčastěji nakupují pečivo. 

 

Graf 4.6 Ve kterou denní dobu chodíte nejčastěji nakupovat pečivo? (Zdroj: vlastní) 

7. Ve kterém typu prodejny dáváte přednost koupi pečiva? 

 V otázce sedm bylo na výběr pouze ze tří odpovědí. Zde respondenti uváděli místo, 

kterému dávají přednost při nákupu pečiva. Na prvním místě s celkovým počtem 36 odpovědí, 

což byla téměř polovina dotazovaných, se umístila odpověď pekařství. Tato odpověď je důležitá 

pro firmu, neboť může dále rozvíjet své působení na trhu, aniž by byla příliš ohrožená konkurencí 

v podobě supermarketů, kterým dala přednost 27 osob z dotazovaných. Pouze 14 osob 

odpovědělo, že jim nezáleží, kde uskuteční svůj nákup pečiva. 

 

Graf 4.7 Ve kterém typu prodejny dáváte přednost koupi pečiva? (Zdroj: vlastní) 
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Kontingenční tabulka 

 Pomocí kontingenční tabulky je možné provést zjištění, kde konkrétně muži či ženy 

nejčastěji nakupují. U obou pohlaví převažuje nákup pečiva v pekařství, kde muži odpověděli 

19krát a ženy 17krát. V super a hyper marketech nakupuje pečivo 16 mužů a 11 žen. Také 

několik respondentů odpovědělo, že jim nezáleží, kde pečivo nakoupí, přesněji 8 mužů a 6 žen. 

Znázornění výsledků kontingenční tabulky můžeme pomocí grafu (viz graf 4.8). 

 

Graf 4.8 Kontingenční tabulka (Zdroj: vlastní) 

Test závislosti 

 Pomocí kontingenční tabulky byl proveden test závislosti pohlaví a místa nákupu pečiva. 

Výsledná hodnota vyšla 0,953 dle rovnice (4.6) a to znamená velmi vysoký stupeň závislosti. 

Výpočet: 
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          (4.5) 

                    (4.6) 

 

Tab. 4.1 Test závislosti (Zdroj: vlastní) 

8. Co je pro Vás v rámci nákupu pečiva důležité? 

 Otázka osm byla věnována tomu, co je pro dotazované v rámci nákupu důležité. Pomocí 

grafu a tabulky bylo zjištěno, že lidé dávají přednost spíše kvalitnímu pečivu před jeho cenou. 

Pouze v jednom případě se objevilo, že respondentovi nezáleží na tom, jak kvalitní pečivo 

nakupuje, ale spíše ho zajímá cena výrobku. Také vzhled pečiva může být pro většinu 

dotazovaných velmi důležitý až spíše důležitý.  

 

Graf 4.9 Co je pro Vás v rámci nákupu pečiva důležité? (Zdroj: vlastní) 
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9. Jaké jsou Vaše pravidelné výdaje (za týden) na nákup pečiva ve Vaší domácnosti? 

 Otázka devět byla zaměřená na finance domácnosti. Zde bylo potřeba zjistit, kolik jsou 

lidé ochotni věnovat nákupu pečiva. Do 200 Kč za týden v rámci domácnosti by se vlezlo celkem 

38 dotazovaných. Osob, které uvedly, že jejich domácnost za týden utratí částku 201 Kč – 400 Kč 

bylo 27. Celkem 9 osob uvedlo, že za týden nakoupí pečivo do své domácnosti v částce mezi 

401 Kč – 600 Kč. A jen 3 lidé nakupují pečivo v rámci domácnosti v hodnotě více než 600 Kč 

týdně.  

 

Graf 4.10 Jaké jsou Vaše pravidelné výdaje (za týden) na nákup pečiva ve Vaší domácnosti? (Zdroj: 

vlastní) 

10. Kolik má Vaše domácnost členů? 

 Poslední otázka byla zaměřená na počet osob v domácnosti. Dotazovaných, kteří žijí ve tří 

členné domácnosti, bylo 21, stejně tak jako osob, bydlících ve čtyřčlenné domácnosti. V páru žije 

14 tázaných osob. Respondentů, kteří bydlí v domácnosti o pěti členech a více, bylo 11 

a dotazovaných, kteří žijí sami, se zúčastnilo 10. 
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Graf 4.11 Kolik má vaše domácnost členů? (Zdroj: vlastní) 

Zhodnocení 

 Pomocí dotazníkového šetření bylo zjištěno, že lidé raději nakupují v pekařství než 

v potravinových marketech, proto je stále vhodná doba pro samostatné prodejny s pečivem. 

Respondenti stavěli na první příčky kvalitu pečiva a také jeho vzhled, až pak byla zařazená cena 

výrobků spolu s jeho výběrem na prodejně a umístění prodejny v blízkosti bydliště. Mnoho 

domácností nakupuje v pekařství pouze to nejnutnější a nejsou ochotni vkládat do nákupu pečiva 

větší množství financí než je 400 Kč za týden. V rámci pohlaví a místa nákupu pečiva byla 

vytvořena kontingenční tabulka v programu Excel. Pomocí upravené tabulky byl udělán test 

závislosti s použitím uvedeného vzorce. Na základě toho bylo zjištěno, že závislost mezi dvěma 

otázkami (pohlaví a místo upřednostňované při nákupu pečiva) dosáhla hodnoty 0,953 dle 

rovnice (4.6) a to značí vysoký stupeň přímé lineární závislosti. 

4.1.2 Základní listina projektu 

 Na základě dotazníkového šetření došlo k rozhodnutí, že se firma zaměří na rozšíření 

společnosti o novou pobočku pekařství ve městě Kopřivnice. V rámci toho musí být proveden 

návrh projektu pro vybudování nové prodejny. Nejdříve je nutné navrhnout základní listinu 

projektu. 

  



46 
 

Název projektu: Návrh pobočky pekařství v Kopřivnici 

Účel: Prodej pečiva  

Cíle projektu:   

 Získat povolení k provozu prodejny 

 Získat bankovní úvěr 

 Najmutí a zaškolení personálu  

 Otevření prodejny v Kopřivnici 23. 9. 2013 

Plánovaný termín zahájení: 05. 08. 2013 

Plánovaný termín ukončení: 23. 09. 2013 

Plánované náklady: 350 000,- Kč 

Vedoucí projektu: Jaroslav Šulák 

Členové projektového týmu: M. Hrubý, M. Petřík, T. Horváth, V. Tichá 

Milníky 

Milník Termín 

Povolení k úpravě prostorů 26. 8. 2013 

Přihlášení provozovny 12. 8. 2013 

Povolení k provozování prodejny 23. 8. 2013 

Získání bankovního úvěru 12. 8. 2013 

Úklid 20. 9. 2013 

Otevření prodejny 23. 9. 2013 

 

Vydáno dne: 1. 6. 2013 

Schválil: Ivo Dvořák 
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4.2 Plán projektu 

 Začátek projektu byl nastaven na pondělí 5. srpna 2013. Datum bylo vybráno s ohledem 

na finanční možnosti společnosti a nejdříve možný termín zajištění bankovního krytí, ale 

společnost by zároveň chtěla realizovat prodejnu do zahájení školního roku 2013, aby žáci 

i učitelé z nedaleké základní i mateřské školy mohli již zde nakupovat. V okolí prodejny se také 

nachází sídliště s mnoha domácnostmi, které se mohou stát potencionálními zákazníky.  

 V projektu byl vytvořen nový pracovní kalendář, ve kterém byla nastavená pracovní doba 

od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00, mezi 12:00 – 13:00 hodinou je přestávka na oběd. Pracuje 

se pouze od pondělí do pátku, ostatní dny jsou nepracovní. Mzda pracovníků je nastavená podle 

jejich kvalifikace a také typu vykonané práce. 

4.2.1 WBS 

 Pomocí hierarchické struktury byl stanoven seznam s činnostmi, které budou vykonány 

při zařizování nové pobočky. Projekt byl rozdělen na 7. fází, z toho poslední fáze je zaměřená 

na samotné otevření prodejny. První fáze je plánování. Zahrnuje veškerá povolení potřebná 

k otevření prodejny. Reklamní bannery budou vyrobeny na zakázku. Ve druhé fázi projektu je 

nákup nábytku, pokladny a dekorací. Dále následuje třetí fáze a tou je rekonstrukce. 

Na rekonstrukci a nákup vybavení (pokladna, nábytek) bude zapotřebí získat bankovní úvěr 

v hodnotě 300 000 Kč a zbylých 50 000 Kč bude majitel financovat z vlastních zdrojů. Ve čtvrté 

fázi proběhne instalace světel a dalších úprav za pomocí elektrikářů. Pátá fáze je zaměřená 

na hledání budoucího zaměstnance do prodejny. Zaškolení bude probíhat s již dlouholetou 

zaměstnankyní firmy, která názorně předvede, jak se pracuje s pokladnou a ukáže další finanční 

záležitosti v případě otevírání a zavírání prodejny na začátku či konci směny. V šesté fázi dochází 

k finálnímu úklidu před samotným otevřením prodejny zahrnuté ve fázi 7.  
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Tab. 4.2 Seznam činností (Zdroj: vlastní) 
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4.2.2 CPM 

 Jak již bylo napsáno v kapitole 4.2, tak plánovaný začátek je 5. srpna 2013. Na základě 

výpočtů pomocí metody CPM, kdy se počítají termíny (viz kapitola 2.6.5), došlo ke zjištění 

minimální doby projektu na cca 40 dnů, z toho vyplývá, že konec projektu může nastat nejdříve 

23. září 2013. Původně bylo v plánu otevření nové pobočky na začátku školního roku 2013. 

Pokud by firma chtěla termín začátku školního roku dodržet, musela by začít s plánováním 

alespoň o měsíc dříve. V rámci včasného dokončení projektu pak musí být věnována pozornost 

činnostem na kritické cestě a také zdrojům, které jsou k činnostem přiřazeny. V projektu 

se nachází 34 činností, z nichž 25 činností leží na kritické cestě. Na obrázku č. 4.2 je graficky 

znázorněná kritická cesta v projektu. 

 

Obr. 4.1 Kritická cesta (Zdroj: vlastní) 

4.2.3 Gantt 

 Ganttův diagram znázorňuje vazby mezi jednotlivými činnostmi v časovém 

harmonogramu. Je zde potřeba vnímat činnosti, jak jdou za sebou. V případě výběru prostoru, 

získání povolení, vyřízení bankovního úvěru, atd. je nejlepší začít hned od začátku, jelikož tyto 

činnosti vyžadují prostor pro schválení. Jakmile je bankovní úvěr vyřízen, může se začít 

s rekonstrukcí prostorů a také s nákupem vybavení. Zároveň může probíhat hledání nového 

zaměstnance a později i jeho zaškolení. Vše by se mělo stihnout během dvou měsíců. V případě 

rekonstrukce na sebe navazují dvě činnosti a to elektroinstalace a později malba interiéru. Nesmí 
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se zapomenout na vyvětrání prostor, které je účelně nastaveno na víkendové dny, kdy pracovníci 

nepracují. 

 

Obr. 4.2 Ganntův diagram (Zdroj: vlastní) 

4.2.4 Analýza nákladů 

 Náklady jsou vynaložené nejen při použití zdrojů, které jsou jedním z nejdůležitějších 

prvků celého projektu. Každé činnosti je přidělen zdroj či více zdrojů, které se v rámci ní 

spotřebovávají anebo jsou díky nim realizovány. Zdroje se dělí na dva typy (pracovní 

a materiálové). Pracovní zdroje jsou osoby, které se na realizaci projektu podílejí. K otevření 

nové pobočky v Kopřivnici je zapotřebí dvacet pracovních zdrojů. Mezi ně patří např. zedník, 

malíř, uklízečka, technik, projektant. Tyto zdroje jsou ohodnocené pomocí hodinové sazby 

za odpracovanou dobu. Každý z pracovních zdrojů má za úkol vykonat jinou činnost a podle ní je 

pak následně platově ohodnocen. V projektu nastavujeme jak standardní sazbu, tak i přesčasovou 

sazbu v případě, že by některý z pracovních zdrojů přesáhl stanovený pracovní limit.  
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Tab. 4.3 Pracovní zdroje (Zdroj: vlastní) 

 Dalším typem zdroje je materiál. K úpravě prostor je zapotřebí malířská barva a také 

čistící saponáty na úklid. U materiálových zdrojů musí být uvedena měrná jednotka. V případě 

čistících saponátů a barvy se jedná o litry. Také byla nastavená průměrná cena za litr. 

 

Tab. 4.4 Materiálové zdroje (Zdroj: vlastní) 

Rozpočet 

 Před samotnou realizací projektu byly stanoveny předběžné celkové náklady na 350 000 

Kč. V rámci projektu pak bylo dosáhnuto celkových nákladů v hodnotě 296 625 Kč, čímž vznikla 

rezerva 53 375 Kč. Náklady byly rozděleny podle fází projektu. V první fázi dosahovaly náklady 

28 080 Kč, které byly z velké části (21 000 Kč) použity k výrobě reklamních bannerů. Ve druhé 

fázi bylo použito 181 380 Kč na nákup nábytku, elektronické pokladny a dekorací, které byly 

rozmístěné v prodejně a v místnosti pro personál. Třetí fáze rekonstrukce a čtvrtá fáze instalace 

vyšla na 73 160 Kč. V rámci těchto nákladů byly zahrnuty i mzdy pracovníků, kteří se na 

úpravách prostorů podíleli. Hledání a zaškolení nového zaměstnance v páté fázi stálo 11 565 Kč. 

Novému zaměstnanci byla práce nejdříve vysvětlena a názorně předvedená pomocí pracovní síly, 

která v pekárně již několik let pracuje. Poté si zaměstnanec práci sám vyzkoušel na jiné z dříve 
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uvedených prodejen firmy. Finální úklid v šesté fázi byl vyčíslen na 1 050 Kč, kde zahrnoval 

převážně mzdu uklízeček, které vše připravily k následnému otevření prodejny.  

 

Tab. 4.5 Náklady činností (Zdroj: vlastní) 
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5 Zhodnocení výsledků návrhu bakalářské práce 

 Na začátku projektu byl majitel společnosti postaven před situaci, kdy bylo potřeba 

rozšířit své působení v rámci konkurenceschopnosti na trhu. První fází projektu bylo řešení, zda 

rozšířit sortiment či vytvořit novou pobočku. V rámci rozhodnutí byla zvolena varianta B. Druhá 

fáze projektu byla zaměřená na místo působení nové pobočky. Toto šetření proběhlo v rámci 

vícekritériálního rozhodování s využitím Trendu, které jednoznačně určilo variantu a tím se stalo 

město Kopřivnice. Na základě tohoto rozhodnutí začalo plánování projektu pro realizaci 

a otevření nové pobočky v časovém harmonogramu do zahájení školního roku 2013. Plánování 

proběhlo v rámci metody CPM, kde bylo zjištěno, že minimální doba trvání na realizaci projektu 

je 40 dnů, to znamená, že při plánovaném zahájení 5. srpna 2013 lze prodejnu nejdříve otevřít 

23. září 2013 (viz obrázek č. 5.1), což znamená, že nelze dodržet záměr společnosti na otevření 

do začátku školního roku, je třeba proto zvážit, zda by neexistovala jiná možnost přechodného 

finančního krytí, což by dovolilo zahájit projekt již 1. července 2013, tak aby společnost byla 

schopna otevřít novou prodejnu do 1. září 2013. Celkové náklady na realizaci prodejny při 

současném plánu jsou cca 296 625 Kč. 

 

Obr. 5.1 Statistika projektu (Zdroj: vlastní) 
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6 Závěr 

 Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit současný stav firmy a na základě získaných 

informací následně vytvořit návrh projektu realizace nové pobočky. Teoretická část práce 

se zaměřila na oblast projektového řízení, především na samotný projekt a jeho vlastnosti, dále 

také na okolí projektu a jeho životní cyklus. Metodická část se zabývala metodami, které jsou 

součástí projektového řízení, zejména v přípravné před-projektové fázi. Mezi nejznámější metody 

patří SWOT analýza, která se věnuje silným a slabým stránkám společnosti a dále se zde uvádí 

příležitosti a hrozby, které může firma očekávat při rozšiřování působnosti na trhu. Dále lze 

využít metodu tzv. rybí kosti, kde za pomocí jednoduchého grafického zobrazení je možné nalézt 

příčiny vzniku problému při plánu, realizaci či již samotné existenci pobočky. Analýza 

současného stavu firmy naznačila, že je možné se zaměřit na expanzi firmy ve dvou směrech. 

Firma měla možnost rozšíření firmy o nové produkty anebo otevření nových prodejen v jiných 

městech. Firma si nakonec zvolila méně rizikovou volbu a pomocí rozhodovací analýzy vybrala 

nejvhodnější město k otevření nové prodejny s pečivem. V rámci praktické části bakalářské práce 

bylo vytvoření projektu v programu MS Project 2007. Projekt byl rozdělen na několik fází. První 

z nich byla plánování, která zahrnovala podstatné náležitosti k otevření prodejny nebo také 

získání bankovního úvěru v hodnotě 300 000 Kč, který byl následně použit v dalších fázích 

projektu při rekonstrukci prostor a nákupu potřebného vybavení prodejny a místnosti pro 

zaměstnance. V poslední fázi projektu bylo potřeba zajistit nového zaměstnance pro prodej 

pečiva v nové prodejně, který bude řádně vyškolen před samotným otevřením prodejny. 

Na základě předložených informací a dat lze prohlásit, že cíl bakalářské práce byl bezezbytku 

naplněn. 
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