
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Na tomto místě bych rád poděkoval panu Ing. Lukáši Rožnovskému, Ph.D, za velmi 

odborné rady a cenné připomínky v průběhu práce a v neposlední řadě také za dostatek 

trpělivosti při vedení diplomové práce.  



 

Abstrakt 

Předmětem diplomové práce na téma Uplatnění kvalitativních a kvantitativních metod 

managementu rizik v dopravním strojírenství je analyzovat dosaženou úroveň poznání 

v oblasti řízení rizik projektů, identifikovat metody kvalitativní a kvantitativní analýzy a 

posoudit jejich uplatnitelnost v podmínkách současné podnikové praxe. Proces analýzy rizik 

zpracovaný v diplomové práci definuje zejména statistické a simulační metody, které jsou 

v praktické části aplikovány na vybraném projektu společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a. s. 

Poslední kapitola se věnuje porovnání efektivity a uplatnitelnosti vybraných metod s cílem 

návrhu doporučení pro řízení rizik projektů na základě dosažených výstupů.    

 

Abstract 

The main Subject of this diploma Thesis, Topic is The Application of Qualitative and 

Quantitative Methods of Risk Management in Transportation Engineering, is to analyse 

achieved level of knowledge in the area of risk management, to identify qualitative and 

quantitative methods of analysis and to assess its applicability by the terms of contemporary 

business practice. The progress of risk analysis, which is processed in this diploma thesis, 

define especially statistical and simulation methods applied in the practical part of chosen 

project by ŠKODA TRANSPORTATION a. s. The final part of the thesis is devoted to the 

comparison of effectiveness and applicability of chosen methods in order to devise 

recommendation for risk management on production of the basis of achieved outputs. 
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Úvod 
 

Globální svět podnikání je v současnosti charakterizován tendencí k neustálému zesilování 

konkurencí nejen z tradičních vyspělých zemí, ale i z rozvíjejících se zemí. Podnikatelská sféra 

je tak velmi silně motivována k managementu inovací a zlepšování svých produktů a služeb. 

Podmínky podnikání současnosti jsou specifické urychlenými globálními změnami 

v podnikatelském prostředí, v neustále se měnícím legislativním prostředí, silnou pozicí fúzí a 

akvizic, rychlým vývojem informačních technologií, růstem důležitosti a významnosti hlasu 

zákazníka a zmíněnou intenzitou inovačních procesů. To vede ve svém důsledku ke složitým 

predikcím a k obtížnějšímu managementu. Rychlejší změny okolního prostředí nutí na tyto 

okolnosti pružně reagovat, identifikovat nejistoty už při přípravě projektu a rizika vyvolaná 

těmito nejistotami aktivně řídit. 

Pojmy rizika a nejistoty se objevují ve stále větší míře už od počátku 70. let minulého století, 

důvod lze hledat v tendenci neustálého zvyšování počtu výzkumných a investičních projektů. 

Tyto změny a i následně další, daly podnět k aplikaci koncepce projektového řízení a 

k zaobírání se problematikou řízení rizik u projektů. Poněvadž riziko je spojeno s každým 

procesem a u každého rozhodnutí po celou dobu projektu. Podle obecné zásady je ho nutné 

ovládat v každé etapě projektu tak, aby se stalo nedílnou součástí procesů managementu 

projektu.  

Projektový management patří ke standardní dovednosti používanou v podnicích a 

organizacích, neznamená jen používání metod a technik, ale pochopení určitého způsobu 

myšlení, určité filozofie, stylu práce. O výsledcích projektů v dnešních podmínkách nejistoty a 

rychlých změn v okolním prostředí rozhoduje způsob managementu rizik. Konkurenční 

výhodou pro podnik, či organizaci je řízení rizik projektů integrované do managementu 

projektů a pochopení rizika nejen v negativní formě hrozby, ale také jako příležitosti. 

Systém řízení rizik lze zařadit do skupiny systémů podnikového managementu. Jedná se o 

sofistikovaný nástroj k zvládnutí rizika systematickým způsobem. Vhodné je jeho zařazení po 

bok managementu jakosti, řízení lidských zdrojů, řízení změn, systému environmentálního 

managementu a mnohých dalších, vytvořit tím další součást integrovaného systému 
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managementu, který bude podnikům a organizacím pomáhat být úspěšnými. 

U řízení projektů se často přistupuje s přehlíženým aspektem k řízení rizik, není pochyb o 

tom, že všechny sektory průmyslu, podniky a organizace čelí reálným hrozbám, které 

vyplývají z propadu na kapitálových trzích. Náklady spojené s řízením rizik nesmí být 

definovány jako nadbytečné a neměly by být redukovány. Podniky a organizace by měly 

zajistit využití vhledu, který proces řízení rizik nabízí a zajistit si tím, možnost zvládnutí 

nevyhnutelné nejistoty a vytvoření si co nejlepší pozice pro budoucnost. Vzhledem 

k nestálosti okolního prostředí je v současnosti řízení rizik důležitější a významnější než 

kdykoliv předtím a nelze na něj nahlížet jako na součást problému, ale naopak jako na 

stěžejní část řešení. 

Aktuálnost a význam managementu rizik projektu si v současné době uvědomuje 

podnikatelská praxe u nás i v zahraničí, řízením rizik se zabývá řada odborných publikací, 

včetně významných knih přinášejících inovační pohledy a poznatky. Metodiky managementu 

projektů jsou již značně rozvinuté, jejich rozvoj byl zejména do poloviny 80. let minulého 

století. Za to rizika projektů se intenzivněji a systematičtěji začalo zpracovávat až od 90. let 

minulého století, představuje to značné zpoždění a nabízí se široká pole k dalšímu 

rozpracování. 

Práce se v teoretické rovině zabývá identifikací využívaných efektivních nástrojů, metod, 

podpůrných softwarů a metodik managementu rizik uplatnitelných v dopravním 

strojírenství, zejména tedy statistických a simulačních metod. Jednotlivé metody jsou 

analyzovány a vyhodnoceny z hlediska uplatnitelnosti a racionality. Praktická část práce 

pracuje s vytvořeným projektovým harmonogramem, kde jsou implementovány 

identifikované metody a simulační techniky. Hlavní cíl a přínos této práce spatřuji na 

způsobu zefektivnění řízení rizik na základě specifikace výsledků na konkrétním projektu. 

Autor diplomové práce pracoval kromě odborné literatury i se znalostmi a informacemi z 

českého holdingu ŠKODA TRANSPORTATION GROUP, konkrétně tedy společnosti ŠKODA 

TRANSPORTATION a.s.  
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1 Charakteristika společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 

Společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s. byla založena 23. února roku 1995 jako společnost 

s ručením omezeným a v obchodním rejstříku byla zapsána 1. března 1995. Předmětem 

podnikání společnosti je výroba, vývoj, montáž, rekonstrukce a opravy prostředků v oblasti 

železnice a městské hromadné dopravy, konkrétněji tedy lokomotiv, tramvají, trolejbusů, 

autobusů a metra. Dále se zabývá prováděním zkoušek drážních vozidel drah železničních, 

drah tramvajových a drah trolejbusových, technických prohlídek a zkoušek určených 

technických zařízení, obráběčstvím, zámečnictvím a nástrojařstvím, výrobou, instalací, 

opravou elektrických strojů a přístrojů, elektronických a komunikačních zařízení, opravou 

silničních vozidel [24]. Společnost patří do Skupiny ŠKODA TRANSPORTATION, kde má 

rozhodující vliv ve 13 společných a dceřiných podnicích. Konsolidační celek je na obrázku 1.1. 

Skupina ŠKODA TRANSPORTATION

ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Pars nova a.s.ŠKODA VAGONKA a.s. 

ŠKODA ELECTRIC a.s. MOVO spol. s r.o.

ŠKODA POLSKA Sp. z o. o. Autobusová doprava- Miroslav Hrouda s.r.o.

ŠKODA CITY SERVICE s.r.o. POLL, s.r.o.

ŠKODA TVC s.r.o. Ganz- Skoda Electric Ltd.

OOO Vagonmaš SK Ferroviaria S.R.L.

CityRail, a.s.

 

Obr. 1.1 Organizační schéma Skupiny ŠKODA TRANSPORTATION podle [24] 

Skupina ŠKODA TRANSPORTATION dosáhla v předcházejícím roce tržeb přesahujících 15 mld. 

Kč a čistého zisku přes 3 mld. Kč [24]. Úspěšné hospodaření a dynamicky rostoucí kvalita 

výrobků řadí společnost i celou Skupinu k předním evropským výrobcům vozidel pro 

městskou a železniční dopravu.   
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Společnost disponuje systémem organizační struktury, který je zachycen na obrázku 1.2. 
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Obr. 1.2 Organizační schéma společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s podle interních 

dokumentů společnosti 

Na nejvyšším stupni organizační struktury je generální ředitel (CEO), kterému jsou veškeré 

úseky podřízeny. Při tom je ovšem část úseků přímo podřízená provoznímu řediteli (CEE). Ve 

společnosti jsou uplatňovány dva druhy řízení, a to projektové a liniové. 

1.1 Postavení společnosti na trhu 

Obor dopravního strojírenství, konkrétněji oblasti kolejových vozidel má velmi progresivní a 

dynamický vývoj, ať už v rostoucích technologických možnostech, požadavcích na kvalitu, 

hospodaření, managementu, tak také ve významném ohledu na emisní požadavky a šetrnosti 

k životnímu prostředí. Tento růst je, ale velmi závislý na velikosti poptávky neboli 

investičních možnostech kupujících, zejména státu. Rozdělení trhu v oblasti kolejových 

vozidel demonstruje obrázek 1.3. 
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Obr. 1.3 Rozdělení trhu v oblasti kolejových vozidel podle interních dokumentů společnosti 

Trh v oblasti kolejových vozidel městské a železniční dopravy je rozdělen do dvou větví. První 

tvoří světoví výrobci Bombadier, Siemens, Alstrom, kteří disponují přibližně 70% tržním 

podílem. Druhá větev, ve které je i ŠKODA TRANSPORTATION a.s. disponuje s přibližně 30% 

tržním podílem. Hlavním a zásadní produktem společnosti je výroba tramvají, kde je 

očekáván každoroční, až 15% roční růst trhu. Rozdělení trhu v oblasti tramvají demonstruje 

obrázek 1.4. 

 

Obr. 1.4 Rozdělení trhu v oblasti tramvají podle interních dokumentů společnosti 
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Největší konkurenti Siemens, Bombardier, Alstom mají velmi srovnatelné vozy se Škodou 

Transportation. Společnost je konkurenceschopná s vozidly, které jsou specifické 60% 

nízkopodlažním podvozkem, zátěží na nápravu až 11 tun a cenou vozidel nižší o 10 - 15% 

oproti konkurenci.   

1.2 Potenciální trhy  

Společnost má v nynější době odbyt svých výrobků jak na českém trhu, tak také v Lotyšsku, 

Rusku, Polsku, Bulharsku, Itálii, Německu, na Slovensku, Ukrajině, v Maďarsku, Uzbekistánu, 

Turecku, USA, Severní Korei, Číně. Dlouhodobě velmi perspektivní se jeví pro společnost trhy 

Číny, Německa, Ruska, Argentiny. [24] Na čínský trh společnost pronikla zakázkou na 

dodávku motorů do čínského metra pro 40 souprav a prodejem licence na tramvaj typu 15T. 

Asijský trh plánuje v následujících letech významné investice do městské a regionální 

dopravy, tím se nabízí pro společnosti podnikající v oblasti výroby kolejových vozidel velmi 

zajímavé a podstatné příležitosti. Přelomový loňský rok je pro Škodu Transportation 

způsobený získáním zakázky na dodávku 6 vlakových souprav pro německý trh. To dává 

příležitost k dalším klíčovým spolupracím se západními zeměmi. Jako potenciální trh je 

vnímán i jihoamerický, konkrétněji Argentina a Brazílie, kde v současnosti dochází 

k významnému a zásadnímu rozvoji regionu, jako tomu bylo před časem v Číně. 
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2 Současný stav v rámci řízení rizik projektů pomocí vybraných 

metodik managementu rizik  

Historie prvního intenzivního zaobírání metodik managementu rizik sahá na počátek 

devadesátých let.  Jednu z prvních knih podle [15] věnovaných speciálně managementu rizik 

vydal PMI (Project Management Institute) v roce 1992. V současnosti je pokrok velmi značný, 

jsou vydané jak normové metodiky, tak i knižní publikace, které přinášejí vlastní metodiku 

některých oblastí v managementu rizik. Významný vývoj v dalších letech budou 

zaznamenávat, z pohledu autora práce, vlastní metodiky přístupů k managementu rizik, ať už 

z důvodu rychle a dynamicky se měnícího tržního prostředí, tak také z oborových a reálných 

potřeb.  

Zaměření a rozsah managementu rizik se může lišit. Metodiky jsou zaměřeny v obecné 

rovině na management rizik podniků či organizací včetně všech jejich aktivit, nebo speciálně 

pouze na rizika managementu projektů. V současné době existuje velká řada používaných 

metodik, které lze nalézt v mnoha odborných literaturách, proto se autor práce zaměřil jen 

na čtyři základní uplatnitelné metodiky, viz obrázek 2.1. 
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Obr. 2.1 Souhrnný přehled vybraných metodik management rizik podle [3], [4], [8], [11] 
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2.1 PMI ( Project Management Institute) 

Jedná se o nejvýznamnější institut projektového řízení na světě, který má původ v USA. 

Slouží pro vzdělávání a certifikaci projektových manažerů. Proces metodiky řízení rizik je 

znázorněný na obrázku 3.  K dispozici jsou podle [4] čtyři certifikace:   

 PMI Scheduling Professional (PMI-SP)SM  

 Project Management Professional (PMP)®  

 Certified Associate in Project Management (CAPM)®  

 PMI Scheduling Professional (PMI-SP)SM  

 

Uchazeči, kteří chtějí získat jeden z certifikátů, musí projevit odborné znalosti definované 

v tabulce 2.1. 

 

 Tab. 2.1 Odborné znalosti podle metodiky PMI pro získání certifikátů podle [4] 

Odborné znalosti podle PMI

Řízení projektové integrace Řízení projektové kvality

Řízení projektového nákupu

Řízení projektových rizik Řízení projektové komunikace

Řízení lidských zdrojů pro projekt

Časové řízení projektu

Řízení nákladů projektu

Řízení rozsahu projektu

 

 

2.2 ATOM (Active Threat and Opportunity Management) 

Tato metodika slouží pro jednoduchý proces řízení rizik projektů, u kterého je možné měnit 

rozsah oblasti využití od velmi jednoduchých projektů až po velmi složité projekty. 

Významnou část řízení projektů tvoří podle [8], kvantitativní analýza. Výhody a silné stránky 

dané metodiky jsou uvedeny v následující tabulce 2.2. 
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Tab. 2.2 Obecný přínos managementu rizik podle metodiky ATOM [8]  

Odborné znalosti podle PMI

Zvyšuje informovanost, zpřesňuje plánování a rozpočty

Velké přínosy metodiky ATOM Měkké přínosy metodiky ATOM

Obecné přínosy managementu rizik

Zlepšuje podnikové zkušenosti a komunikaci

Zvyšuje pravděpodobnost projektu držet se plánu a rozpočtu Vede k vzájemnému pochopení a lepšímu týmovému duchu

Vede k nejvhodnějšímu stanovení typu kontraktu
Pomáhá rozlišovat mezi štěstím a dobrým managementem a mezi 

smůlou a špatným řízením

Umožňuje smysluplnější hodnocení mimořádných událostí  Pomáhá rozvíjet schopnost zaměstnanců k posouzení rizik

Odrazuje od přijetí finančně neseriózních projektů
Zaměřuje pozornost u řízení projektů na skutečné a významné 

problémy

Přispívá k nahromadění statistické informace umožňující následně 
lepší řízení budoucích projektů.

Umožňuje zdravě riskovat pro využití příležitostí

Umožňuje objektivnější srovnání alternativ

Identifikuje a přiděluje odpovědnost za rizika vlastníkovi rizika.

Ukazuje odpovědný přístup k zákazníkům

Poskytuje svěží pohled na personální otázky v projektu 

Organizační přínosy řízení rizik 

Soulad s firemními požadavky v oblasti správy Lepší pověst v důsledku menšího počtu poruch u hlavního projektu

Větší potenciál pro budoucí podnikání se stávajícími zákazníky
Lepší vztahy se zákazníky díky zvýšeným výkonům na současných 

projektech

Snížení vstupních nákladů Méně stresující pracovní prostředí

 

 

Na základě velikosti a složitosti projektu je možné volit u dané metodiky i využití kvantitativní 

analýzy rizik.  Podle [8] jsou jako malé označovány projekty s hodnotou do 1 mil. Kč.  Projekty 

s hodnotou nad 100 mil. Kč jsou označovány jako velké projekty. Základní kroky metodiky 

ATOM jsou znázorněny na obrázku 2.1. 

2.3 ISO 31 000 

Jedná se o normu ČSN ISO 31 000 o principech a směrnicích managementu rizik.  V zásadě 

přináší sjednocení terminologie v oblasti managementu rizik a projektů. Obsahuje velmi 

obecné kroky, i proto ji lze uplatnit jako návod implementace managementu rizik v mnohých 

odvětvích průmyslu [3]. Jednotlivé fáze jsou uvedeny na obrázku 2.1. 

2.4 Metodika podle [11] autorů Korecký M., Trkovský V. 

Autory metodiky jsou Korecký M., Trkovský V., ti navrhli danou metodiku primárně pro 

potřeby strojírenského podniku. Vyznačuje se specifickým značením fází, etap a kroků 

procesu.  Jednotlivé fáze jsou značeny velkým písmenem R s číslovkou a jsou nejvyšším 

úrovní struktury procesu (např. R1), etapy patří na úroveň dvě (např. R1a) a kroky se evidují 
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jako úroveň tři (např. I, II). Fáze procesu se mohou překrývat či probíhat současně. Postup 

řízení rizik probíhá v pořadí podle jednotlivých fází od R1 až po R6. Celkově zahrnuje tento 

proces 6 fází, 19 etap a 64 kroků [12]. Základní návrh metodiky je zobrazen na obrázku 2.1, 

na obrázku 2.2 je metodika znázorněna i s detailnějším popisem jednotlivých kroků, 

znázorňuje také nejdůležitější vazby, které znamenají opakování právě prováděné fáze (její 

části) nebo předchozí fáze. 

  Posuzování rizik

R1 : Stanovení kontextu
1a : Strategie
1b : Podklady k projektu, vnitřní vnější souvislosti
1c : Volba rozsahu a plán managementu rizik

(časové a finanční nároky, výběr zainteresovaných)

 
 

R2 : Identifikace rizik
2a : Příprava dat a volba metod identifikace rizik
2b : Provedení identifikace

R3 : Analýza rizik
3a : Kvalitativní analýza (určení vslatníků rizik) 
3b : Kvantitativní analýza rizik
3c : Hodnocení rizik (TOP = prioritní, akceptovatelné, ostatní)

R4 : Ošetření rizik 
4a : Návrhy možností nebo scénářů ošetření rizik
       - preventvní reakce
       - rezervní (kontigenční) plány 
       - záchranné plány
       - vyvolaná rizika
4b : Analýza rizik při aplikaci navržených variant ošetření
4c : Příprava (úprava) plánu ošetření rizik
4d : Určení rezerv na rizika (I) (výhledu rizik II) a rozpočtu
4e : Rozhodnutí                       
                                                   - ošetření rizik nebo projektu
                                                   - odmítnout projekt (I) 
                                                   - schválit plán ošetření rizik,     
                                                      rozpočet
4f : Schválení projektu (uzavření smluv, předání k realizaci) (I)
4g : Provedení preventivních akcí a zpřesnění plánů projektu

R5 : Řízení rizik
5a : Monitoring a řízení
5b : Přezkoumávání rizik (opakování fází R1-R4)

R6 : Závěrečné vyhodnocení
6a : Hodnocení úspěšnosti managementu rizik projektu
6b : Doplnění báze znalostí a aktualizace metodiky

?

STOP
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Obr. 2.2 Navržený proces managementu rizik podle [11] autorů Korecký M., Trkovský V. 

 

 

 



13 
 

3 Základní procesní fáze managementu rizik 

Řízení rizik je neustálý proces, jenž se odehrává ve všech procesních fází životního cyklu 

projektu, od prvotního nápadu až po ukončení projektu. Kompletní analýza rizik by měla být 

provedena na začátku řešení každého projektu, po zpracování podrobného projektového 

plánu a po ukončení výběrového řízení na dodávky pro projekt, s cílem komplexní analýzy 

všech významných rizik, které by mohly mít negativní dopad na daný projekt [20]. Sledování 

rizik je nutno provádět po celou dobu realizace projektu jako součást operativního řízení. Po 

ukončení projektu pak znalosti a informace získané analýzou rizik významně přispívají 

k úspěchu budoucích projektů. 

 

Úspěšné řízení rizik vyžaduje absolutní plnění jednotlivých kroků systému managementu rizik 

a to zahrnuje následující procesy [4]: 

 Stanovení kontextu; 

 Identifikaci rizik; 

 Analýzu rizik; 

 Hodnocení rizik; 

 Ošetření rizik; 

 Monitorování a přezkoumání; 

 Komunikace a konzultace. 

3.1 Stanovení kontextu 

V úvodní fázi jsou definovány cíle a vnější a vnitřní parametry, které se zohledňují při 

managementu rizik.  Stanoví se postupy a deleguje odpovědnost pro konkrétní postup 

managementu rizik v daném projektu. 

3.2 Identifikace rizik 

Principem je identifikace rizik, které můžou ohrozit projekt. Tato nebezpečí se snažíme 

zaznamenat a co nejpřesněji popsat.  Sestavit vyčerpávající seznam všech možných 

nebezpečí není smysluplné. Je potřeba identifikovat významná nebezpečí, které mohou 

výrazným způsobem ovlivnit úspěch projektu. Pro identifikaci lze uplatnit řady nástrojů a 

technik. Mezi nejběžnější metody sběru informací patří brainstorming, metoda Delphi, 

rozhovory, analýza prvotních příčin a analýza SWOT. V mnoha případech už také disponují 
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firmy zpracovaným seznamem nebezpečí, který vychází z minulých vyhodnocených projektů 

a projektový tým už jen zvažuje co je aktuální pro konkrétní projekt a sestavuje tak vlastní 

seznam [4]. Výstup fáze identifikace rizik je seznam potenciálních rizik a informací 

potřebných k zpracování registru rizik 

3.2.1 Registr rizik 

Jedná se o dokument, který obsahuje výsledky jednotlivých kroků managementu rizik, často 

bývá ve formě tabulky, či tabulkového listu. Slouží jako nástroj pro dokumentování 

potenciálních rizikových událostí a s nimi souvisejících informací. V tabulce 3.1 je zachycen 

inspirativní příklad formy zápisu registru rizik. 

 

Tab. 3.1 Způsob zápisu registru rizik 

Stupnice Riziko Popis Kategorie Prvotní příčina Spouštěče
Potenciální 

reakce
Vlastník rizika

Pravděpodobn
ost

Dopad StavČíslo

Registr rizik

 

 

Jednotlivé sloupce znamenají: 

 Číslo: Identifikační číslo rizika. Manažer, či projektový tým potřebují rizikové události 

přehledně seřadit nebo mezi nimi vyhledávat konkrétní položky, proto je nutnost ke 

každému riziku přiřadit vhodné identifikační číslo. 

 Stupnice: Hodnocení rizika obvykle číselně (číslo 1 odpovídá ve většině případů 

nejvyšší míře rizika). 

 Popis: Název rizika bývá často zkrácený, je proto vhodné uvést podrobnější popis. 

 Kategorie: Do které oblasti riziko spadá. 

 Spouštěče: Indikátory vzniku rizikové události. 

 Potenciální reakce: Možná protiriziková opatření. 

 Vlastník rizika: Osoba, která převezme odpovědnost za riziko. 

 Pravděpodobnost: Možnost výskytu rizika vyjádřena kvalitativním způsobem. 

 Dopad: Jedná se o dopad případného vzniku rizika na řešený projekt. 

 Stav: Zachycuje stav rizika, zdali došlo k popsané události či jestli byla přijata 

protiriziková opatření. 

 



15 
 

3.3 Analýza rizik  

Hlavní cíl analýzy rizik spočívá v efektivnějším porozumění rizikovým faktorů, jejich příčinám 

a mechanismům jejich vzniku, které působí na cíle projektu. Rizika mohou být kvalifikována 

dvojím způsobem. První možnost je kvalifikace pomocí číselné hodnoty, v tomto případě 

mluvíme o kvantitativní analýze, nebo se může jednat o kvantifikaci jejich účinku na cíle 

projektu a v tomto případě jsou rizika rozdělena podle priorit, podle kterých se bude 

postupovat při přípravě ošetření, v daném případě se jedná o kvalitativní analýzu. Postup 

fáze je pro přehlednost uveden v následujícím schématu obrázku 3.1. 

Analýza rizik

Kvalitativní analýza rizik
     1. Ověření, zda jsou již rizika nějak ošetřena
     2. Ověření kvality podkladů

       3. Hodnocení:                                                          nebo

       4. První určení priorit rizik
       5. Určení struktury a vazeb, případně opakování
       6. Upřesnění vlastníků rizik, případně opakování

Kvantitativní analýza rizik 
       1. Provedení kvantifikace jednotlivých rizik
       2. Priority podle kvantifikace
       3. Kvantifikace celkového rizika projektu

Hodnocení rizik
        1. Rozdělení rizik do skupin

    Prioritně řešená rizika, TOP rizika
Akceptovatelná rizika, ke sledování
           Ostatní rizika, k bližší analýze

        2. Posouzení dosažených výsledků, případně opakování

Způsob 
hodnocení

Pomocí 
stupnic

Hrubě 
číselně

Stupnice a 
numericky

Stupnice 

NumerickySN

S

N

Způsob 
hodnocení

SN N S

 

Obr. 3.1 Schéma postupu při analýze rizik podle [11] 

 

Vstupní údaje pro analýzu rizik tvoří registr rizik (osvědčený způsob popisu je formou příčina 

– riziko – účinek), plán managementu rizik (požadavky na kvalifikaci a kvantifikaci rizik a 

kritéria, podle kterých se riziko zařadí do skupin), ostatní důležité údaje o projektu (fáze 

stanovení kontextu) [11]. 
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Výstupem je doplněný registr rizik (o kvalifikaci rizik, vlastníky rizik, kvantifikaci rizik, 

strukturu rizik, seznam rizik podle priority, či další návrhy na ošetření). Postup při analýze 

rizik se může odlišovat ve třech variantách. Varianta SN využívá k hodnocení rizik nejprve 

v etapě kvalitativní analýzy rizik stupnici S a v etapě kvantitativní analýzy provádí numerické 

hodnocení rizik. Daný způsob je vhodný pro projekty s velkým počtem rizik (od 20 až 50 a 

více), kde je nutné vyčíslit vliv na náklady, na harmonogram a na měřitelnost přínosu 

projektu [11]. Druhá varianta N v etapě kvalitativní analýzy používá hrubé numerické 

hodnocení (kvantifikaci) rizik a v etapě kvantitativní provádí standardní numerické 

hodnocení. Tato varianta je vhodná pro projekty s menším počtem rizik (do 20 až 50 rizik) 

[11]. Poslední varianta S, využívá při kvalitativní analýze stupnici S a kvantitativní analýzu 

neprovádí. Ta je vhodná pro projekty s malými, či středními riziky, ve kterých není potřeba 

vyčíslit vliv na náklady, harmonogram a měřitelný přínos projektu. 

 

Pro analýzu rizik jsou uplatnitelné tyto metody, které jsou rozděleny podle jednotlivých 

způsobů použitelnosti [11], [21], [19]: 

 Metody pro základní popis rizika 

o Hodnocení rizik pomocí stupnic 

o  Použití rozdělení pravděpodobnosti, očekávané hodnoty, kvantifikace rizik 

 Metody vhodné pro identifikaci rizik 

o Analýza kořenových (prvotních) příčin 

o Analýza příčin a důsledků (Ishikawův diagram, rybí kost) 

o Diagramy vlivů, procesní diagramy, analýza pole sil 

o Metody pro identifikaci a analýzu poruch a nebezpečí 

 Statistické a simulační metody 

o Metoda Perth, CPM 

o Regresivní a korelační analýza 

o Analýza časových řad 

o Markovova analýza  

o Bayesovská statistika a Baeysovy sítě 

o Simulace Monte Carlo 
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 Analýzy pomocí scénářů a diagramů 

o Analýza scénářů 

o Analýza stromu událostí 

o Analýza poruchových stavů  

o Analýza vztahu příčina – následek 

o Analýza typu motýlek 

 Analýza pro podporu rozhodování  

o Analýza nákladů a přínosů 

o Analýza multikriteriálního rozhodování 

o Analýza rozhodovacího stromu 

 Ostatní metody  

o Genetické algoritmy 

o Neuronové sítě 

o Hodnocení projektu podle čisté současné hodnoty (NPV) a vnitřního 

výnosového procenta (IRR) 

o Sledování top 10 rizik 

 

3.3.1 Hodnocení rizik pomocí stupnic 

Metoda hodnocení rizik pomocí stupnic je založena na výskytu rizika a jeho účinků na cíle 

projektu, které nejsou vyjádřeny číselně, ale v podobě stupnic, které mohou mít formu 

číselné řady, či slovního popisu.  

Velmi výhodná vlastnost dané metody spočívá v rychlosti její aplikace. Nabízí rychlý postup 

identifikace rizik, ve kterém je možné generovat desítky rizik s jejich základním popisem ve 

tvaru (příčina – riziko – účinek). Značně náročnější z hlediska úsilí i času je stanovení 

možností výskytu a velikosti dopadu na cíle projektu pro každé jednotlivé riziko [14]. Po 

identifikaci jednotlivých rizik probíhá fáze už zmíněné analýzy, problém spočívá v detailní 

analýze každého rizika, která je velmi časově náročná, jelikož v projektu může být definováno 

několik desítek rizik a je třeba rychle rozhodnout, zda právě toto riziko je třeba řešit na 

prvním místě.  

Principem je rychlé roztřídění a řešení nejzávažnějších rizik. Hodnocení pomocí stupnic 

disponuje bezesporu výhodnou praktickou vlastností, kdy například technický pracovník není 
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schopen odhadnout číselné údaje, ale za to je schopen subjektivně vnímat, zdali 

pravděpodobnost rizika a jeho dopad je spíš vysoká, střední, nízká. Na základě toho může 

následně manažer konstatovat, která rizika je třeba prioritně řešit. K přehlednému 

znázornění stupnic je použito matic, nejzákladnější forma může být třístupňová nebo 

pětistupňová [11], jak je znázorněno na obrázku 3.2. 

St
u

p
n

ic
e 

 p
ra

vd
ěp

o
d

o
b

n
o

st
i

Stupnice dopadu

5 stupňů

3 stupně

VN N S V VV

Vysoký

N V

Nízký Střední

S

Velmi nízký Nízký Střední Vysoký Velmi vysoký

 

Obr. 3.2. Základní forma stupnice hodnocení rizik na základě pravděpodobnosti a dopadu  

Volba stupnice pro rozdělení a hodnocení rizik je subjektivní, záleží na tom, jak velkou váhu 

chceme dávat vysokým rizikům a jak velký počet rizik chceme mít zařazených v oblasti 

prioritně řešených vysokých rizik, popřípadě naopak v rizicích nízkých. Pro znázornění 

uvádím na obrázku 3.3 matici se zachycenými riziky v jednotlivých kvalitativních oblastech. 

Riziko 1
Riziko 6

Riziko 5
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Obr. 3.3.  Příklad třístupňové matice pravděpodobnosti/dopadu  

Použití třístupňové stupnice hodnocení je výhodné z hlediska rychlosti zatřídění do jednoho 

ze tří stupňů, ale výhoda rychlého zařazení je snížení tím, že rizika je možné rozdělit pouze 
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do omezeného počtu kombinací. Na obrázku 3.3 je vyznačeno rozdělení do tří skupin rizik 

(rizika v obrázku jsou jen symbolická, detailnější charakter rizik definovaný v této práce není), 

nejsvětlejší šedá barva označuje nízké rizika, tmavě šedá označuje rizika střední a černá 

definuje skupinu vysokých rizik. Tento přístup nelineárního průběhu, kdy více rizik se 

ponechává ve skupině nízkých a středních rizik, soustřeďuje větší pozornost na nejvyšší 

rizika. V praxi existuje ještě druhý přístup rozdělení rizik do skupin, ten je založen na 

přiřazení stejného počtu polí nízkému, střednímu a vysokému riziku.  

3.3.2 Metody kvantifikace rizik  

K základním metodám kvantifikace jednotlivých rizik patři kvantifikace ve formě 

pravděpodobnosti p a dopadu D, ta je nejjednodušším případem diskrétního rozdělení 

pravděpodobnosti. Další možnost je kvantifikace na základě pravděpodobnostního rozdělení, 

které preferuje trojúhelníkové rozdělení pravděpodobnosti. 

 

3.3.2.1 Kvantifikace metodou diskrétního rozdělení pravděpodobnosti 

Metodu kvantifikace lze použít jak pro hrozbu, tak i pro příležitost.  Kvantifikace vychází 

z předpokladu, že každé riziko má svoji hodnotu, která se vypočte jako součin 

pravděpodobnosti, že riziko nastane, a hodnoty předpokládaného dopadu [4]: 

HR = p x D                                                                                                                                    (1) 

kde:   HR = hodnota rizika; 

           p = hodnota pravděpodobnosti, že riziko nastane;  

           D = hodnota předpokládaného dopadu, kterou riziko způsobí. 

Hodnota rizika je vyjádřená v měnových jednotkách. Pro příklad, jestliže je odhadovaná 

pravděpodobnost 50 % a předpokládaná výše dopadu je 50 000 Kč, tak hodnota rizika je:    

HR = 0,5 x 50 000 = 25 000 Kč.   

 

3.3.2.2 Kvantifikace rizik metodou spojitého rozdělení pravděpodobnosti 

Spojité rozdělení pravděpodobnosti je specifické tím, že nabývá nekonečného počtu hodnot. 

Při kvantifikaci rizik metodou spojitého rozdělení pravděpodobnosti je vhodné použití 

trojúhelníkového rozdělení pravděpodobnosti, očekává se totiž dopad rizik, které nastanou 

v určitém spojitém intervalu hodnot [11]. Kvantifikaci rizik použitím trojúhelníkového 

rozdělení pravděpodobnosti demonstruje následující obrázek 3.4. 



20 
 

 

Obr. 3.4 Příklad trojúhelníkového rozdělení pravděpodobnosti 

 

Parametry tohoto pravděpodobnostního rozdělení jsou zachyceny v pravé části obrázku, jsou 

v daném příkladu pouze inspirativní. Obecně trojúhelníkové rozdělení pravděpodobnosti pro 

kvantifikaci rizik je definováno optimistickou (minimální) hodnotou odhadu rizika, 

nejpravděpodobnější hodnotou odhadu rizika a pesimistickou (maximální) hodnotou odhadu 

rizika. Očekávaná hodnota (Mean) se vypočte jako střední hodnota optimistického, 

nejpravděpodobnějšího a pesimistického odhadu rizika.  Z obrázku 7 je patrné, že s 90% 

pravděpodobností bude výsledná hodnota v intervalu od 1158 do 2462. 

 

3.3.3 Metoda PERT  

Historie metody PERT a metody CPM sahá na konec 50. let minulého století. Metody vznikly 

za účelem procesu plánování projektů a jeho sledování v čase. Tyto metody se staly 

základem projektového řízení a jsou uplatňovány i v současné praxi. Cíl těchto metod spočívá 

v efektivnějším odhadu, a tím i ke zkracování doby realizace projektů při zvládnutí velkého 

množství zainteresovaných stran [23].  

Metoda PERT se uplatňuje k řízení složitých projektových činností, které mají stochastickou 

povahu. Doba trvání jednotlivé dílčí činnosti je chápána jako náhodná proměnná, ta 
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disponuje určitým rozložením pravděpodobnosti. Princip metody PERT je uspořádat úkoly 

tak, aby se s dostatečnou pravděpodobností zajistilo dodržení termínu pro dokončení 

projektu. Oproti metodě kritické cesty CPM se liší tím, že doba trvání úkolů není přesně 

definována.  Je pouze specifikována s určitou pravděpodobností.  

Výpočet metody PERT vychází z doby trvání jednotlivých činností projektu, a to z váženého 

průměru tří časových odhadů: optimistického, pesimistického (tyto dva jsou ohodnoceny 

stejně) a modálního (nejpravděpodobnějšího, který je ohodnocen čtyřikrát větší 

pravděpodobností). Střední dobu trvání každé činnosti lze tak vyjádřit podle [10]:  

ts = (o + 4m + p) / 6                                                                                                                      (2) 

kde: 

o = optimistický odhad; 

p = pesimistický;  

m = modální.  

Metodu PERT a její pravděpodobnostní rozdělení dokládá následující obrázek 3.5: 

 

Obr. 3.5 Příklad pravděpodobnostního rozdělení a výpočtu metody PERT 
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Metodu je možné použít alternativně k metodě CPM. Její užití je zejména v oblasti řízení 

projektů a v oblasti logistiky a dopravy, či v oblasti výzkumu a vývoje. V dnešní době je její 

uplatňování spojené se simulačními technikami, kde dochází na jejím základě k modelování 

rizik harmonogramu projektu. Výstupy metody PERT obsahují kvantitativní odpovědi, které 

se týkají pravděpodobnosti dodržení, zkrácení nebo překročení doby trvání projektu při 

podmínkách nejistoty. 

3.3.4 Metoda CPM 

Metoda CPM neboli metoda kritické cesty je základní deterministický nástroj síťové analýzy. 

Jejím cílem je stanovení doby trvání projektu na základě délky tzv. kritické cesty. Kritickou 

cestu lze vyjádřit jako sled vzájemně závislých činností s nejmenší časovou rezervou.  

Podle [22] je kritická cesta časově nejdelší možná cesta z počátečního bodu grafu do 

koncového bodu grafu. Každý projekt obsahuje minimálně jednu kritickou cestu. Kritická 

cesta se skládá z činností, které by měly být prioritní v projektu, pokud se chce zabezpečit 

včasné dokončení projektu. Dokončení posledního úkolu na kritické cestě je zároveň 

dokončením celého projektu. Pro kritické úkoly platí definice, že jejich celková časová 

rezerva je rovna nule. Zdržení úkolu na kritické cestě nebo či jiné prodloužení jeho doby 

trvání, bude mít zásadní vliv na konečné datum projektu. Kritická cesta se promítá do 

časového plánování projektů. Promítá se i do jeho řízení, a to ve všech fázích životního cyklu 

projektu.  

Metodu je možné uplatnit jako nástroj pro odhad doby trvání projektu. Uplatňuje se pro typ 

projektů, kde dobu trvání lze odhadnout s vysokým stupněm přesnosti. Metoda má své 

významné uplatnění jak v oblasti dopravního strojírenství, tak také v oblasti logistiky a 

dopravy [1], [7].  

Podle [10] jsou v metodě CPM platná dvě základní pravidla: 

 Zpoždění úkolu na kritické cestě má dopad na zpoždění projektu jako celku. 

 Trvání projektu jako celku zkracuje zrychlení prací na úkolech ležících na kritické 

cestě. 

 

Z pohledu kvantifikace rizik se využívá v projektovém řízení k nalezení kritické cesty, 

k definování harmonogramu projektu, jeho možného zpoždění, či dřívější realizace. Kritická 
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cesta disponuje dynamickou povahou, kdy během projektu se může měnit, pokud naroste 

některá z nekritických cest, či dojde ke změně přímo u ní. 

 

3.3.5 Sledování top 10 rizik 

Metoda, kterou lze zařadit do kvalitativní analýzy rizik, jejímž účelem je kromě identifikace 

rizik i také udržení povědomí o rizicích v celém životním cyklu projektu. Její základ tvoří 

pravidelné revize nejvýznamnějších rizik s projektovým manažerem, případně i zákazníkem a 

managementem společnosti. Revize začíná zohledněním stavu desíti nejzávažnějších zdrojů 

rizik v projektu [19]. Podle [19] by u každé položky mělo být uvedeno:  

 aktuální hodnocení rizika, 

 předchozí hodnocení rizika, 

 kolikrát je na seznamu v průběhu času, 

 postup při řešení rizikové položky od poslední revize. 

Jako užitečný nástroj pro vytvoření a sledování seznamu desíti nejvýznamnějších rizik je 

doporučen model řízení rizik v aplikaci Microsoft Solution Framework. Možná forma 

prezentace a editace sledování rizik je zobrazena v následující tabulce 3.2: 

Tab. 3.2 Forma sledování desíti nejzávažnějších rizik 

Riziková událost
Hodnocení tento měsíc 

(pořadí)
Hodnocení minulý měsíc

(pořadí)
Počet měsíců kdy je mezi nej Postup řešení rizika

N VS  Měsíční hodnocení rizik

Sledování top 10 rizik

 

Revize řízení rizik má za cíl informovat management firmy a zákazníky o hlavních vlivech, 

které by mohly projekt podpořit, nebo jej ohrozit. Při zapojení zákazníka můžou být 

zvažovány i jiné, alternativní způsoby řešení rizik. 

Zásadním výstupem dané metody je aktualizace registru rizik, musí dojít k aktualizaci sloupce 

s hodnocením rizika.  
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3.3.6 Analýza časových řad 

Časovou řadu lze definovat jako posloupnost hodnot měřených v určitých časových 

intervalech, které jsou zpravidla rovnoměrné, a proto je možné zápisu následujícím 

způsobem:  

y1, y2, …, yn neboli yt, t = 1, …, n, 

kde y značí analyzovanou hodnotu, t je časová proměnná s celkovým počtem pozorování n.  

Pro analýzu časových řad je formulován soubor metod, které slouží k popisu časových řad a 

zejména k předpovídání budoucího vývoje jednotlivých ukazatelů v čase. Základní postupy a 

metody analýzy časových řad jsou uvedeny v následujících podkapitolách. 

3.3.6.1 Dekompozice časové řady 

Dekompozice časové řady vychází z předpokladu, kdy každou časovou řadu tvoří čtyři složky. 

A to trend (Tr), sezónní složka (Szt), cyklická složku (Ct), náhodná složku (Et). Metoda spočívá 

v rozkladu těchto složek a v identifikaci a modelování těchto systematických složek.  

Náhodná složka je poněkud opomíjena. Charakteristiky časové řady jsou uvedeny 

v následující tabulce 3.3. 

Tab. 3.3 Popisné a dynamické charakteristiky časové řady s matematickým zápisem 

Dynamické 
charakteristiky

Průměr časové řady
Popisné 

charakteristiky

Rozptyl časové řady

Absolutní přírustek Koeficient růstu
Průměrný koeficient 

růstu
Průměrný absolutní 

přírustek

Y = 1/n * ∑yt S²y = 1/n * ∑(yt-y)² 

Δt = yt −  yt-1 Kt = yt /  yt-1 k = 1-n √ (yn/y1) Δ = (yn-y1)/(n-1)

 

Cílem dekompozice je snadnější identifikace pravidelného chování časové řady. Vlastní 

dekompozice může obsahovat formu aditivní nebo multiplikativní. 

Aditivní forma dekompozice je typická jednotlivými složkami časové řady, které jsou ve 

stejných měrných jednotkách jako původní řada. Adaptivní dekompozice se používá 

v případech, kdy je variabilita hodnot časové řady přibližně konstantní v čase.  

Multiplikativní forma dekompozice má trendovou složku časové řady ve stejných měrných 

jednotkách jako je původní časová řada. Ostatní složky (cyklická, sezónní, nesystematická) 
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jsou v relativním vyjádření. Její využití je v případě, že variabilita časové řady v čase není 

konstantní, neboli v čase se mění rostoucí tendencí či poklesem. Klasická analýza časových 

řad vychází z předpokladu, že trendová funkce má konstantní parametry v čase. Podle [17] je 

z dlouhodobého časového období tento fakt nereálný, a proto je vhodné využít adaptivních 

technik, jako je metoda exponenciálního vyrovnání či metoda klouzavých průměrů. 

3.3.6.2 Boxova-Jenkinsova metodologie 

Stochastická metodologie bere v úvahu při realizaci modelu časové řady reziduální složku, ta 

může být složena z korelovaných (závislých) náhodných veličin. Zpracovává časové řady 

s navzájem závislými veličinami, to znamená, že její význam spočívá v definování těchto 

závislostí neboli korelační analýze [17]. Tato metodologie je flexibilnější než dekompozice 

časové řady, mnohem rychleji se adaptuje na změněný charakter časové řady. 

3.3.6.3 Lineární dynamické modely 

Jsou dynamické modely příčinné neboli kauzální modely, ve kterých je proměnná yt popsána 

vývojem svých zpožděných hodnot a dalších vysvětlujících faktorů. Odlišné od metodologie 

Box-Jenkinse jsou tím, že kromě popisované řady a bílého šumu, zde existují ještě další 

časové řady, příčinné faktory. 

3.3.6.4 Spektrální analýza 

Spektrální analýza časových řad využívá odlišný přístup k časovým řadám oproti 

předcházejícím třem případům. Považuje zkoumanou časovou řadu za směs sinusových a 

kosinusových křivek s různými frekvencemi a amplitudami. V oblasti spektrální analýzy se 

často hovoří o Fourierově analýze [17]. Ta vychází ze speciálních statistických nástrojů, které 

zjišťují obraz o intenzitě zastoupení jednotlivých frekvencí v časové řadě, jinými slovy se 

zjišťuje spektrum řady. 

3.3.7 Simulace Monte Carlo 

Simulace Monte Carlo je statistická simulační metoda, která patří k nejpoužívanějším 

technikám při řízení rizik projektů, neboť umožňuje podrobnou analýzu kombinovaného 

účinku na cíle projektu.  

Umožňuje převést jednotlivé rizika a jejich nejistoty do jediné veličiny popisující riziko celého 

projektu. Patří mezi běžně využívané nástroje kvantitativní analýzy, dokládá to i řada 

vydaných odborných publikací věnovaných této metodě. K zakladatelům patří Stanislaw 
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Marcin Ulam a John von Neumann, kteří metodu poprvé definovali a realizovali již ve 40. 

letech 20. století. Svého využití se dočkala i v průběhu druhé světové války [2], [6]. 

Zásadní důvod pro použití simulace Monte Carlo je schopnost kvantifikace 

pravděpodobnostního rozdělení pro celkové riziko projektu. Výsledné pravděpodobnostní 

rozdělení deklaruje očekávanou hodnotu rizika projektu a s jakou pravděpodobností se tato 

hodnota bude pohybovat v mezích, které jsou pro projekt klíčové.  

Princip a základní kroky analýzy Monte Carlo tvoří [4], [5]:  

1. Odhadnutí intervalů uvažovaných veličin neboli určení nejpravděpodobnějšího, 

optimistického a pesimistického odhadu veličin modelu. Tento první krok je podobný 

sbírání dat pro analýzu metodou PERT, ta provádí aplikaci váženého průměru, 

metoda Monte Carlo pokračuje simulací. 

2. Stanovení distribuce, jinak řečeno dojde k rozdělení pravděpodobnosti jednotlivých 

veličin. 

3. Pro každou veličinu se vybere náhodná proměnná, která je založena na rozdělení 

pravděpodobnosti vzniku veličiny. 

4. V tomto kroku se provede deterministická analýza. 

5. Podmínkou je opakování kroků 3 a 4 k dosažení dostatečné věrohodnosti výsledku 

rozdělení pravděpodobnosti modelu. Počet iterací závisí na počtu proměnných veličin 

a na požadované míře jistoty výsledků. 

 

Simulace Monte Carlo je snadno použitelná a rychlejší než komplexní pravděpodobnostní 

přístupy, proto je její využití směřováno k řešení náhodných problémů a pro ověření 

ostatních metod analýzy. V obecné rovině má simulace Monte Carlo využití pro posuzování 

celkového rozdělení výsledků, které by mohly s určitou pravděpodobností nastat, nebo pro 

posuzování klíčových ukazatelů z rozdělení pravděpodobnosti (např. pravděpodobnost doby 

dokončení projektu).   

Výstup simulace Monte Carlo může být prezentován dvěma způsoby. První způsob v podobě 

histogramu, který ukazuje rozsah možných výsledků a zejména kolikrát byl výsledek dosažen. 

Druhá možnost je v podobě S-křivky, ta zobrazuje rozsah možných výsledků proti kumulativní 
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pravděpodobnosti dosažení dané hodnoty. Jednotlivé způsoby jsou zachyceny na obrázku 

3.6 a 3.7. 

  Obr. 3.6 Simulace Monte Carlo v podobě histogramu  

 

 

Obr. 3.7 Simulace Monte Carlo v podobě S – křivky 
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Z obrázků 3.6 a 3.7, kde byla provedena simulace Monte Carlo, je patrné, že s 90% 

pravděpodobností bude hodnota v intervalu 1126-2326. To je zobrazeno červeným 

histogramem na obrázku 2.6 a kumulativní červenou křivkou na obrázku 2.7. Metoda PERT je 

zachycena v modré barvě, podle které interval hodnot 1126-2326 nastane 

s pravděpodobností 91,4%.  

3.3.7.1 Simulace Latin Hypercube Sampling 

Patří k účinné simulační technice pro odhad statistických parametrů odezvy. Metoda využívá 

kvazináhodných čísel, dokáže sestrojit vysoce provázanou sdruženou hustotu 

pravděpodobnosti vektoru náhodných čísel [9]. Na základě toho pracuje s velmi vysokou 

přesností statistických parametrů odezvy při malém počtu simulací. Významnou výhodou 

oproti simulaci Monte Carlo, je snížení počtu simulací při zachování kvality a přesnosti 

odhadů. Při tom zachovává všechny funkce, a to především požadované korelace mezi 

veličinami [16]. Odlišností od Monte Carlo je také schopnost Simulace Latin Hypercube 

zpracovávat rozvrstvené vzorkování z distribucí vstupních rozdělení. Simulace je autorem 

práce použita v praktické části při analýze harmonogramu plánu řízení rizik. 

3.4 Hodnocení rizik    

Účelem tohoto kroku je rozhodnutí, která rizika ošetřit, zanedbat, akceptovat. Doporučení je 

vycházet z Paretova principu 80/20. Paretovo rozdělení demonstruje následující obrázek 3.8. 

 

Obr. 3.8 Paretovo rozdělení 80/20 
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Paretův princip spočívá nejprve prvotně 20% nejvýznamnějších rizik velmi dobře ošetřit, 

protože ty vytváří 80% důsledků. Zbylých 80% rizik nehraje natolik zásadní roli. Většinu 

prostředků tedy směřovat na ošetření 20% rizik a zbylé prostředky ponechat jako rezervu.   

 

3.5 Ošetření rizik 

Cílem ošetření je snížit celkovou hodnotu všech rizik na takovou úroveň, aby byl projekt 

s vysokou pravděpodobností úspěšně realizovatelný. Nalezení účinného konkrétního 

opatření reagujícího na riziko tak, aby se jeho hodnota snížila, je tvůrčí proces vyžadující 

kreativní myšlení všech členů projektového týmu.  Je třeba brát v úvahu, že konkrétní 

opatření může vyžadovat určité náklady.  Náklady na opatření by neměly převýšit hodnotu 

rizika. 

3.6 Monitorování a přezkoumání 

Nutnost neustálého sledování rizik je jednou z podmínek úspěšného dokončení projektu. 

Podle [4] lze sledování rozčlenit do dvou variant:  

 Určí se tzv. vlastník rizika, ten je zodpovědný za jeho sledování a v případě nutnosti 

předává informace vedoucímu projektu o nastalé situaci a seznámí projektový tým 

s doporučeným řešením. 

 Sledování rizik je zařazeno jako pravidelný bod porad projektů týmů, vlastníkem 

všech rizik je projektový manažer.     

 

Dokument obsahující seznam všech sledovaných rizik, se nazývá registr rizik, ten je 

podrobněji popsán v kapitole 3.2.1. V současnosti je k sledování rizik využíváno informačních 

technologií v podobě katalogů rizik. Využívány jsou jednoduché tabulkové programy, ve 

kterých jsou uvedeny všechny potřebné informace o jednotlivém riziku, tak také 

sofistikovanější databázové systémy, které jsou podporovány pokročilejšími funkcemi. 
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3.7 Komunikace a konzultace    

Nezbytným předpokladem k dosažení cílů projektu je zajištění efektivní komunikace po celou 

dobu procesu managementu rizik. Osvědčeným způsobem k dosáhnutí této efektivity je 

vytvoření komunikační strategie. Ta by měla pokrývat základní body projektu (např. popis 

projektu, cíle komunikace, rozpočet, harmonogram, rizika spojená s komunikací, 

komunikační nástroje, zainteresované strany apod.) [4]. V rámci komunikační strategie je 

velmi důležité stanovit, kdo, komu a o čem poskytuje informace.  Jedná se o informační tok, 

ke kterému lze vytvořit komunikační mapu, ve které to bude přehledně definované, viz 

obrázek 3.8. 

Projektový 
vlastník

Projektový 
manažer

Subdodavatel

Technické 
zajištění

Koordinace

Reporting

Obchodní 
manažer

Hlavní 
programátor

Koordinace

Koordinace

Obchod

Klíčový uživatel

Koordinátor

Požadavky

Konzultant

Způsob řešení

Technika

 

Obr. 3.8 Komunikační mapa 

Organizační struktura na obrázku vyjasňuje komunikační toky v podobě jednotlivých vazeb 

mezi útvary a přehledně určuje, kdo řeší jakou problematiku a kdo je kompetentní se 

k určitým otázkám vyjádřit.  
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4 Návrh uplatnění dílčích softwarových nástrojů pro řízení rizik v 

projektu 
V jednotlivých fázích procesu řízení rizik lze uplatnit a využít nejrůznější softwarové nástroje 

pro podporu řízení rizik. Převážná část podniků a organizací používá software k vytváření, 

aktualizaci a distribuci informací v registru rizik. Ten má nejčastěji podobu základního 

souboru v aplikaci Microsoft Word nebo Excel či bývá součástí sofistikovanějších 

databázových systémů. Pro proces sledování a kvantifikaci rizik, k přípravě diagramů a grafů 

a pro realizaci analýzy citlivosti, se využívá tabulkových procesorů. Softwarová podpora 

řízení rizik se uplatňuje i při zpracování rozhodovacích stromů a k odhadování očekávané 

peněžní hodnoty.   

 

Progresivnější a vyspělejší softwarové nástroje pro řízení rizik se uplatňují a pomáhají při 

vývoji modelů a při provádění simulací. Jejím cílem je analyzovat rizika a stanovit vhodná 

opatření k jejich ošetření. Pro kvantitativní analýzu Monte Carlo doporučuju využít prostředí 

Microsoft Excel, pro který existují na trhu samostatně kupované softwarové doplňky od 

společnosti Palisade (@RISK) nebo od společnosti Decisioneering (Crystal Ball). Podobné 

možnosti lze uplatnit i v Microsoft Project, pro který se nabízí doplňky CS Solutions Risk či 

@Risk for Project.  

 

K uplatnění jsou rovněž speciální softwarové balíky, které jsou výhradně určené pro řízení 

rizik v projektu. I přesto, že velmi rychlý vývoj softwarových nástrojů usnadňuje složité 

analýzy rizik, nesmí se projektové týmy pouze na ně bezhlavě spoléhat. Zásadní krokem je 

identifikace rizik, bez něj nelze rizika třídit. Není ji přitom možné kvalitativně provést bez 

odborně znalých a zkušených lidí. Softwarovou podporu pro řízení rizik je třeba brát jako 

pomocný nástroj, který usnadní přijímání správných a racionálních rozhodnutí při řízení rizik, 

a nesvalovat na něj veškerou vinu za případné problémy. Softwarové nástroje plní svou roli 

pouze tehdy, pokud jsou správně obsluhovány projektovým týmem. Principem k efektivním 

výsledkům je dimenzovat nástroje podle potřeb a požadavků. Na následujícím obrázku 4.1 

jsou rozděleny jednotlivé softwarové nástroje od společnosti Microsoft podle uplatnění a 

potřeb podnikové struktury. 
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Obr. 4.1 Hierarchie používaných nástrojů od společnosti Microsoft 

 

Smysl práce vedoucího společnosti je sledování stavu všech projektů v portfoliu, má za úkol a 

potřebuje zjistit, ve kterých projektech se nachází nedostatky či problémy a spojit tuto 

informaci s údaji z ostatních systémů. U projektového manažera je klíčové založení, 

naplánovaní, sledování a vyhodnocení projektu. Potřebuje zadávat úkoly svým členům a 

vykazovat jejich plnění. Důležitá je informovanost o novinkách a stavu projektu svých 

nadřízených. Člen týmu musí získat přehled o svých veškerých úkolech na projektech, tím 

získává možnost si naplánovat pracovní čas a následně tak může vykazovat jednoduše svoji 

odvedenou práci. 

 

Následující podkapitoly se věnují podrobněji jednotlivým uplatnitelným softwarovým 

produktům pro řízení rizik. 

 



33 
 

4.1.1 Microsoft Project 

Aplikace MS Project se řadí k velmi významným softwarovým nástrojům každého 

projektového manažera. Nabízí velmi přívětivě graficky zpracované prostředí v rámci 

zobrazení harmonogramu projektu. S efektivními výsledky se uplatňuje pro oblast plánování, 

řízení, sledování průběhu a hodnocení projektů. 

 

Rozsah zpracovaných projektů v MS Project je v zásadě neomezený, lze ho využít ke 

zpracování menších projektů, tak taky pro velké projekty, které se skládají z mnoha 

vnořených a propojených projektů jako vývoj nového prototypu dopravní tramvaje či 

lokomotivy. Ve velké většině projektů malých projektů se využívá k vytváření harmonogramu 

projektu, ze kterého je patrné co, kdo, kdy, jak, dlouho, kdy a za jaké náklady realizuje [17]. 

 

MS Project sleduje vytížení zdrojů, vznikající náklady, vyhodnocuje práci zdrojů a rovněž 

rozlišuje tři základní typy zdrojů podle [13]: 

 

 Pracovní zdroje plní úkoly vykonáváním práce, a tím se přihlíží ke kalendáři 

pracovního zdroje. Rozdělují se na živé zdroje, kde patří konkrétní pracovníci, a na 

neživé zdroje, kde spadají zdroje a zařízení.  

 Materiálové zdroje plní úkoly svým spotřebováním, náklady se odvozují od spotřeby 

zdroje. 

 Nákladové zdroje vyvolávají náklady nepřiřaditelné pracovním ani materiálovým 

zdrojům. Umožňují přesnější sledování finančního řízení projektu. 

 

Plánování projektu v aplikaci MS Project je činnost, u které není zapotřebí oplývat výbornými 

komunikačními vlastnostmi, vhodná je dobrá znalost exaktních matematických postupů, 

znalost prostředí aplikace, analytické myšlení. V opačném případě realizace projektů je 

zejména o řízení lidí. Projektový manažer musí lidem pracujícím na projektu pečlivě vysvětlit, 

co a proč mají udělat, zapojit je do procesů a motivovat je směrem k odpovědnosti za 

prováděnou práci. Důvtip, zkušenosti, míra pečlivosti plánovací fáze projektu a osobnostní 

vlastnosti projektového manažera určují, jak bude projekt efektivně realizován. 
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4.1.2 Microsoft Office SharePoint Server 

Aplikace od společnosti Microsoft, která spojuje všechny intranetové, extranetové a webové 

aplikace v celém podniku do jedné platformy a nahrazuje tím použití oddělených systémů.  

Ukázka grafického prostředí aplikace Microsoft SharePoint Server je na následujícím obrázku 

4.2. 

 

Obr. 4.2 Prostředí aplikace MS SharePoint Server 2007 

Metodiky projektového řízení bývají v mnoha případech kombinací výstupů z různých 

aplikací. Dokáže propojit výstupy z aplikací, jako jsou MS Word, Excel, InfoPath, Project apod. 

Všechny tyto metodiky řízení a informace z různých zdrojů lze snadno spravovat z jednoho 

místa a tím je právě dokumentový portál SharePoint Server. K portálu neboli hierarchii 

webových stránek je možné přistupovat odkudkoliv, rovněž i prostřednictvím mobilních 

zařízení.  Nabízí se tak rada nebo pomoc v daném okamžiku, kdy je jí potřeba, tedy u 

zákazníka. Tento krok zažehná hrozbu, že by metodika uložená v materiální formě jen plnila 

šuplík projektového manažera. Funkcionalita SharePoint Server pro práci s dokumenty je 

jako stvořená pro spuštění procesů neustálé aktualizovatelnosti metodiky. Důležitá funkce 

aplikace je schvalování dokumentů. To probíhá prostřednictvím integrované podpory 

workflow. Díky ní lze schvalovat procesy podle požadavků projektového manažera.   
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Základní přínosy této softwarové podpory pro řízení rizik je zlepšení týmové spolupráce, 

bezpečnější sdílení dokumentů a firemního obsahu v rámci celé společnosti, přijímaní 

správných rozhodnutí na základě kvalitnějších informací.  

4.1.3 Microsoft Access 

Tento nástroj je součástí balíku Microsoft Office, uplatňuje se pro správu relačních databází. 

Nabízí přehledné grafické prostředí a kombinuje ho s relační Microsoft Jet Database Engine. 

Přistupuje k datům z Access/Jet, Microsoft SQL Server, Oracle či jakékoliv jiné databáze přes 

rozhraní ODBC. Hlavní výhodu aplikace lze spatřit v jednoduchosti díky naprogramovaným a 

už připraveným šablonám. Ke snadnější práci je vytvořena funkce webová databáze, se 

kterou lze generovat sestavy či sdílet požadované databáze. Tato softwarová podpora je 

uplatnitelná pro návrh databázového systému pro řízení rizik, konkrétněji pro tvorbu registru 

rizik. 

4.1.3.1 Access Mobile Database Client  

Jedná se o mobilní aplikaci a klienta databáze Access. Je určena pro zařízení iPhone, iPad 

nebo iPad Touch, tedy produkty společnosti Apple [17]. Přenos databází lze provést přes 

iTunes nebo jednoduše emailem. Její hlavní přínos je ve spravování databází na jakémkoliv 

místě, umožňuje efektivně editovat a přidávat informace k projektu do databáze, sledovat 

toky skladových zásob a během pracovních schůzek poskytovat reporty klientovi na 

mobilním zařízení. 
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5 Návrh a analýza harmonogramu plánu řízení rizik 
V následující kapitole se autor práce zabývá návrhem a analýzou harmonogramu plánu řízení 

rizik pro projekt dodávky tramvajových jednotek ve společnosti ŠKODA TRANSPORTATION 

a.s. pro izraelské hlavní město Tel Aviv. Ve společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. funguje 

systém evidence projektů, společnost má vytvořený registr rizik projektů a využívá metodiku 

projektového řízení s integrovanou složkou řízení rizik, ve které každý projekt pracuje 

samostatně s problematikou řízení rizik či vychází z odborných zkušeností s realizací 

předcházejících projektů. Každý projekt vyžaduje stanovení kompetencí a pravomocí na 

základě organizační struktury společnosti. Organizační schéma pro projekt Tel Aviv je 

znázorněno v příloze 1. 

Pro tvorbu harmonogramu bylo využito aplikace MS PROJECT. Cílem je definovat a 

nasimulovat rizika, které se týkají nejistoty doby dokončení projektu, s využitím metod 

představených v kapitole 3 pomocí aplikace @RISK společnosti Palisade. Výstupní část by 

měla tvořit strategii řízení rizik, srovnat efektivnost a uplatnitelnost jednotlivých metod 

v konkrétním případě. Projekt harmonogramu plánu řízení rizik je rozdělen do 7 fází, které 

obsahují jednotlivé kroky, které je potřeba splnit pro výstupní cíl a to je podání závazné 

nabídky. Projekt byl navržen v procesních fázích znázorněných na obrázku 5.1 

 

Předběžná nabídka

Harmonogram plánu 
řízení rizik Tel Aviv

Stanovení kontextu

Identifikace rizik

Analýza rizik
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Obr. 5.1 Procesní fáze plánu řízení rizik 
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Prvotním začátkem projektu je podání předběžné nabídky vedení společnosti, poté následuje 

stanovení kontextu zejména možná rizika projektu, tvorba strategie a plánu jejich řízení. 

Identifikace zahrnuje především výběr a volbu vhodných metod, vytvoření seznamu 

zpracovaných rizik. Fáze analýzy obsahuje kvantitativní a kvalitativní analýzu rizik. Při 

hodnocení rizik jsou definována klíčová rizika projektu. Následné ošetření zahrnuje návrh 

každého rizika, jakým způsobem ho lze ošetřit, tato fáze zahrnuje i stanovení rezervy na 

rizika a na rozpočet projektu, schválení projektu a uzavření smlouvy. U poslední fáze dochází 

k podání závazné nabídky.  

Ke stanovení a analýze doby trvání projektu je použito metody CPM a PERT s následným 

porovnáním účinnosti a efektivnosti. 

5.1 Deterministická varianta tvorby harmonogramu 

U této varianty harmonogramu je doba trvání projektu a jeho dílčích kroků vyjádřena jednou 

deterministickou hodnotou doby trvání jednotlivých činností. Na obrázku 5.2 jsou zobrazeny 

jednotlivé fáze a kroky projektu, je zde aplikována metoda CPM.    
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Obr. 5.2 Deterministická varianta harmonogramu projektu 

V Ganttově diagramu na obrázku 5.2 je červeně vyznačena kritická cesta CPM. Doba 

dokončení podání předběžné nabídky je stanovena na 6 dní, stanovení kontextu řízení je 

stanoveno na 17 dní, identifikace rizik 8 dní, analýza rizik 11 dní, hodnocení rizik 2 dny, 

ošetření rizik 15 dní a na podání závazné nabídky 1 den.  Celková doba dokončení projektu 

plánu řízení rizik je u deterministické varianty 59 dní.  

V aktuálním podnikatelském prostředí tato varianta nedisponuje větším využitím. 

Problematika spočívá ve stanovení odhadu doby trvání jednotlivých činností. U této varianty 

tomu dochází jedinou hodnotou, což je v nynější době velmi problematické z hlediska 

stanovení této hodnoty či její možné odchylky. 
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5.2 PERT varianta tvorby harmonogramu  

Při realizaci metody PERT je stanoven odhad doby trvání všech jednotlivých kroků projektu 

ve třech variantách (pesimistická, nejpravděpodobnější, optimistická varianta). Z nich pak 

vychází doba dokončení projektu na základě výpočtu metody PERT neboli očekávaná doba 

dokončení.  

Při srovnání s deterministickou variantou metody CPM je patrné, že ta vychází pouze 

s jednou charakterizovanou a stanovenou dobou dokončení. Za to metoda PERT využívá 4 

scénářů doby dokončení projektu (pesimistický, nejpravděpodobnější, optimistický a 

očekávaný scénář). Metoda PERT se jeví tedy vhodněji v rámci přesnější adaptace na 

konkrétní plánování. Analyzovaný harmonogram je zobrazen v tabulce 5.1.  
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Tab. 5.1 PERT varianta harmonogramu projektu 

 

Z harmonogramu je patrná doba dokončení předběžné nabídky na základě metody PERT 6 

dní, stanovení kontextu řízení rizik 17 dní, proces identifikace rizik 8,67 dní, analýza rizik 

11,33 dní, hodnocení rizik 2 dny, ošetření 17,83 dní a podání závazné nabídky 1,17 dny. 

Hodnoty začínající k dalšímu dni jsou automaticky zaokrouhleny ke dni navíc. Celková doba 

trvání projektu plánu řízení rizik podle očekávaného scénáře PERT je 63 dní. Optimistický 

scénář stanovuje hodnotu dokončení 48 dní, nejpravděpodobnější scénář 62 dní a 

pesimistický scénář 83 dní.  
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Významnou předností metody PERT je možnost vyjádření 4 scénářů, a to pesimistického, 

optimistického, nejpravděpodobnějšího a očekávaného scénáře průběhu jednotlivých 

činností či průběhu celého projektu. Významný nedostatek metody lze najít 

v deterministickém stanovené a vypočtení jednotlivých hodnot. Je to jeden z klíčových 

důvodů pouze hojného využívání této metody, jelikož v dnešní praxi jsou projekty silně 

ovlivňovány razantními změnami ve způsobu provádění. Pozici této metody do jisté míry 

vytlačily simulační techniky, které dokážou a pracují s větším stochastickým charakterem ve 

výpočtu a zadávání hodnot. Metoda PERT má své uplatnění zejména pro projekty, kdy 

nejistota pramení z délky prováděných činností, nikoliv pro projekty kdy dochází ke změně 

struktury harmonogramu.   

V praxi je výhodné využít pro dodržení plánovaného termínu realizace projektu 

kumulovanou pravděpodobnost v rozsahu 40% až 60%. V tomto intervalu je zabezpečena 

dostatečná realizace projektu. Přesahující pravděpodobnost 60% vypovídá o nadbytečném 

využívání zdrojů. Pravděpodobnost klesající pod 40% by měla dávat varovné signály 

k nutnosti efektivnějšího zajištění činností, které leží na cestě do daného uzlu. K odhadu 

očekávané doby trvání projektu je využito aplikace @Risk for Excel. 

5.2.1 Užití simulace harmonogramu plánu řízení rizik  

Simulace je provedena pro každou fázi projektu, tak také pro celý projekt jako celek. Na 

základě doporučení z kapitoly 5.2 je pravděpodobnost intervalu doby dokončení stanovena 

okolo hodnoty 55%. Simulace vychází z PERT a trojúhelníkového rozdělení, tabulky 5.1. Na 

následujícím obrázku 5.3 a 5.4 je realizována simulace pro fázi předběžné nabídky a fázi 

stanovení kontextu řízení rizik. 

 

Obr. 5.3 Simulace doby trvání fáze předběžné nabídky s počtem iterací 10 000 
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Obr. 5.4 Simulace doby trvání fáze stanovení kontextu řízení rizik s počtem iterací 10 000 

Na obrázku 5.3 je zobrazena realizovaná simulace Latin Hypercube fáze předběžné nabídky 

s počtem opakování 10 000. Je z ní patrné, že při pravděpodobnosti okolo 55 % se bude 

interval doby dokončení pohybovat v rozsahu u PERT rozdělení 5,63 - 6,23 dní, u 

trojúhelníkového rozdělení 5,68 – 6,35. Lze tedy konstatovat a doporučuji na základě 

simulace stanovení očekávané doby dokončení na 6 dní.  

Na obrázku 5.4 je simulace Latin Hypercube pro fázi stanovení kontextu řízení rizik. S 

přibližně 55% pravděpodobností se interval hodnot bude pohybovat v rozmezí u PERT 

rozdělení 16,53 - 17,43 dní, u trojúhelníkového rozdělení 16,58 – 17,58 dní. Je tedy možné 

doporučit na základě simulace očekávanou dobu dokončení této fáze na 17 dní. Na 

následujícím obrázku 5.5, 5,6 a 5.7 je provedena simulace fáze identifikace, analýzy a 

hodnocení rizik. 

 

Obr. 5.5 Simulace doby trvání fáze identifikace rizik s počtem iterací 10 000 
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Obr. 5.6 Simulace doby trvání fáze analýzy rizik s počtem iterací 10 000 

 

Obr. 5.7 Simulace doby trvání fáze hodnocení rizik s počtem iterací 10 000 

Z grafů, na obrázku 5.5, 5.6 a 5.7 je patrné, že doba trvání na základě simulace Latin 

Hypercube je ve fázi identifikace rizik pro PERT rozdělení v intervalu 7,3 – 8,95 dní a pro 

trojúhelníkové rozdělení v intervalu 7,60 – 9,9 dní.  Ve fázi analýzy rizik pro PERT rozdělení je 

to interval 9,7 – 12,15 dní a ve fázi hodnocení rizik 1,69 – 2,275 dne, pro trojúhelníkové 

rozdělení to je v rozsahu intervalu 9,80 - 12,45 a 1,68 – 2,35 dní. Lze tedy stanovit dobu 

dokončení ve fázi identifikace rizik na 9 dní, ve fázi analýzy rizik na 11 dní a ve fázi hodnocení 

rizik na 2 dny. 

Na následujících dvou grafech, obrázku 5.8 a 5.9, je realizována simulace na základě PERT a 

trojúhelníkového rozdělení pro poslední dvě fáze harmonogramu projektu, a to fázi ošetření 

rizik a fázi vytvoření review pro podání závazné nabídky.  
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Obr. 5.8 Simulace doby trvání fáze ošetření rizik s počtem iterací 10 000  

 

Obr. 5.9 Simulace doby trvání fáze podání závazné nabídky s počtem iterací 10 000 

Simulace Latin Hypercube pro fázi ošetření rizik definuje rozsah doby dokončení v intervalu 

15,4 – 20,7 dní a pro fázi vytvoření review pro podání závazné nabídky 1 – 1,15 dne podle 

PERT rozdělení. A podle trojúhelníkového rozdělení definuje rozsah doby dokončení 15,10 – 

20,70 dní pro ošetření rizik a pro vytvoření review 1,00 – 1,33 dní. Doporučuji tedy stanovit 

dobu trvání fáze ošetření na 18 dní a fázi vytvoření review na 1 den. 

Pro celkovou dobu trvání projektu je využita simulace Latin Hypercube na základě PERT 

rozdělení a trojúhelníkového rozdělení. Výstupy simulace jsou zobrazeny na obrázku 5.10 a 

5.11.  
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Obr. 5.10. Simulace harmonogramu s počtem iterací 10 000 – PERT rozdělení 

  

Obr. 5.11 Simulace harmonogramu s počtem iterací 10 000 – Trojúhelníkové rozdělení 

Ze simulace na obrázku 5.10 a 5.11 lze definovat dobu trvání kompletního harmonogramu 

plánu řízení rizik dle PERT rozdělení v intervalu 57,25 – 68 dní a dle trojúhelníkového 

rozdělení v intervalu 56,50 dní – 68 dní.  Vzhledem ke způsobu řízení a rychlým turbulentním 

změnách v oboru dopravního strojírenství doporučuji stanovit očekávanou dobu trvání 

daného plánu řízení rizik, která je výstupem simulace Latin Hypercube dle obou 

pravděpodobnostních rozdělení. Očekávanou doba trvání plánu řízení rizik se pohybuje na 

úrovni 62 - 64 dní. Doporučuji tedy stanovit hodnotu doby trvání plánu na 64 dní k účelům 

dalšího plánování. 
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5.3 Korelační analýza harmonogramu 

Korelační analýza se zabývá závislostí jednotlivých fází harmonogramu plánu řízení rizik. 

V softwarové aplikaci byla zpracována korelační matice závislostí doby trvání jednotlivých 

fází harmonogramu a následně pomocí funkce RiskCorrmat, na základě PERT rozdělení, byla 

simulována doba dokončení. Výsledné výstupy korelace jsou zobrazeny simulací Latin 

Hypercube. Jako první je realizována na obrázku 5.12 simulace fáze stanovení kontextu. 

Předcházející závislá činnost pro tento krok je podle Ganttova diagramu na obrázku 5.2, fáze 

podání předběžné nabídky.  

 

Obr. 5.12 Simulace Latin Hypercube fáze podání předběžné nabídky a stanovení kontextu 

řízení rizik s počtem iterací 10 000  

V levé části obrázku 5.12 je realizována simulace pro korelované vstupní hodnoty. V pravé 

části jsou vstupní hodnoty bez korelace. Je zde patrný rozdíl v pravděpodobnostním 

rozdělení, u korelovaných hodnot je pravděpodobnostní rozdělení směřováno okolo hodnoty 

23 dní, za to u nekorelovaných hodnot okolo 23,5 dní. Rozdíl je také ve vyhlazení 

korelovaných hodnot. U korelace se interval hodnot s 54,9 % pravděpodobností bude 

pohybovat v rozsahu 22,25 – 23,78 dní, u hodnot bez korelace v rozsahu 22,58 – 23,65 dní. 

Na následujícím obrázku 5.13 je zobrazena simulace fáze stanovení kontextu a schválení 

příprav. 
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 Obr. 5.13 Simulace Latin Hypercube fáze stanovení kontextu a identifikace rizik s počtem 

iterací 10 000 

Předcházející závislá činnost pro fázi identifikace rizik je podle obrázku 5.2 fáze stanovení 

kontextu řízení rizik. Z obrázku 5.13 je patrný rozdíl ve vyhlazení korelovaných hodnot a 

v intervalu pravděpodobnostního rozdělení. U korelovaných hodnot se s pravděpodobností 

55 % pohybuje interval rozsahu mezi 24,0 – 26,60 dní, u nekorelovaných hodnot 

s pravděpodobností 55 % 24,65 – 26,55 dní. Následující obrázek 5.14 zobrazuje simulaci fáze 

analýza rizik a identifikace rizik. 

 

Obr. 5.14 Simulace Latin Hypercube fáze analýza a identifikace rizik s počtem iterací 10 000 

Pro analýzu rizik je závislá činnost identifikace rizik. Z obrázku 5.14 lze specifikovat, že u 

korelovaných hodnot je interval doby trvání 17,30 – 21,50 dní, u nekorelovaných hodnot je 

interval 18,40 – 21,40 dní. V grafech obrázku 5.15 je znázorněna simulace fáze hodnocení 

rizik, pro kterou je předcházející a závislá činnost, fáze analýza rizik.  
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Obr. 5.15 Simulace Latin Hypercube fáze hodnocení a analýzy rizik s počtem iterací 10 000 

Z obrázku 5.15 je možné specifikovat interval doby trvání u korelovaných hodnot 11,50 – 

14,60 dní, u nekorelovaných hodnot to je interval v rozsahu 11,85 – 14,35 dní. Obrázek 5.16 

demonstruje simulaci fáze ošetření rizik, pro kterou je předcházející činnost fáze hodnocení 

rizik. 

 

Obr. 5.16 Simulace Latin Hypercube fáze hodnocení a ošetření rizik s počtem iterací 10 000 

U provedené simulace na obrázku 5.16 je možné definovat interval doby trvání fáze 

hodnocení rizik pro korelované hodnoty 17,10 – 23,10 dní, pro nekorelované hodnoty 17,40 

– 22,80 dní. Na obrázku 5.17 je realizována simulace fáze vytvoření review pro podání 

závazné nabídky, předcházející činnost pro tuto fázi je ošetření rizik v projektu. 
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Obr. 5.17 Simulace Latin Hypercube fáze vytvoření review a ošetření rizik s počtem iterací 

10 000 

Z grafů obrázku 5.17 je patrné, že u korelovaných hodnot se rozsah doby trvání pohybuje 

mezi 16,30 – 21,90 dní, u nekorelovaných hodnot mezi 16,40 – 21,80 dní.  

Simulace na obrázku 5.18 a 5.19 znázorňuje už jednotlivé kroky harmonogramu plánu řízení 

rizik, které jsou významné pro závěrečnou fázi projektu.  

 

Obr. 5.18 Simulace Latin Hypercube kroku ošetření rizik a kroku stanovení rezervy na rizika a 

na rozpočet projektu s počtem iterací 10 000 

Ze simulace je patrné, že doba trvání těchto dvou na sebe vzájemně závislých činností je 

pomocí korelační analýzy v intervalu 8,95 – 11 dní a u nekorelovaných hodnot v intervalu 

8,75 – 10,20 dní. Na obrázku 5.19 je realizována simulace doby trvání kroku schválení 

projektu a podání závazné nabídky. 
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Obr. 5.19 Simulace Latin Hypercube fáze schválení projektu a podání předběžné nabídky 

s počtem iterací 10 000 

Opět je patrné z obrázku 5.19, že pro korelaci je stupeň vyhlazení daleko znatelnější. 

Pravděpodobnost se u korelovaných hodnot pohybuje přibližně okolo 3,0 dní, za to u 

nekorelovaných okolo 3,25 dní. U korelovaných hodnot při pravděpodobnosti 55 % se bude 

interval doby trvání fáze podání závazné nabídky pohybovat v rozsahu 2,55 – 3,625 dní, u 

nekorelovaných hodnot s pravděpodobností 55,2 % v rozsahu 2,725 – 3,650 dní. 

5.4 Porovnání aplikovaných metod při tvorbě a analýze harmonogramu 

Při tvorbě a analýze harmonogramu plánu řízení rizik bylo využito statistických a simulačních 

metod. Pro tvorbu harmonogramu to byla deterministická metoda CPM a statistická metoda 

PERT. K analýze harmonogramu se uplatnila korelační analýza a simulační techniky, 

konkrétně simulace Latin Hypercube.  

V tabulce 5.2 je shrnutí výsledných ukazatelů doby trvání projektu a jeho jednotlivých fází, 

srovnání varianty deterministické tvorby harmonogramu metodou CPM a metody využívající 

4 scénářů, metody PERT.  
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Tab. 5.2 Srovnání tvorby harmonogramu deterministickou a PERT metodou 

Celková doba trvání projektu

Jednotlivé fáze projektu

Předběžná nabídka 

Stanovení kontextu

Identifikace rizik

Analýza rizik

59 63

6 6

17 17

8 8,67

11 11,33

Deterministická 
varianta 

(metoda CPM)  [dny]

PERT varianta
[dny]

Hodnocení rizik 2 2

Ošetření rizik 15 17,83

Vytvoření review pro podání 
závazné nabídky

1 1,17

- 4

0

0

- 0,67

- 0,33

Rozdíl CPM a PERT
[dny]

0

- 2,83

- 0,17

6,78%

0

0

8,38%

3

Procentuální rozdíl
 CPM a PERT

0

18,87%

17%

 

Rozdíl při tvorbě harmonogramu plánu řízení rizik deterministickou metodou CPM oproti 

metodě PERT je 4 dny. Metoda PERT definuje harmonogram o 4 dny delší, jedná se tedy o 

nárust 6,78 %. Nejdelší prodloužení způsobuje fáze ošetření rizik, kdy je velký rozdíl ve 

stanovení pesimistického scénáře (9 dní), nejpravděpodobnějšího scénáře (18 dní) a 

optimistického scénáře (26 dní). Procentuální nárust v této fázi při tvorbě metodou PERT 

oproti metodě CPM je 18,87 %. Lze tedy konstatovat, že výhodnější z hlediska času je pro 

tvorbu harmonogramu deterministická metoda CPM. Autor práce doporučuje v konkrétním 

případě využít výsledky metody PERT. Ta je založena na 4 scénářích a vypovídá tak o 

přesnějším stanovení délky prováděných činností. Metoda PERT je v konkrétním případě 

tedy lépe uplatnitelná a demonstruje tak přesnější obraz reálné praxe. Její uplatnitelnost je 

tedy zejména v projektech, kde pramení rizika z délky prováděných činnosti. Významně 

použitelná není v případech, kdy dojde ke změně struktury harmonogramu.  

V praktické části kapitoly 5.2.1 byla provedena simulace jednotlivých fází plánu řízení rizik 

podle PERT a trojúhelníkového rozdělení. Následující tabulka 5.3 zobrazuje souhrnné 

výsledky.  
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Tab. 5.3 Srovnání simulace podle PERT a trojúhelníkového rozdělení 

Celková doba trvání projektu

Jednotlivé fáze projektu

Předběžná nabídka 

Stanovení kontextu

Identifikace rizik

Analýza rizik

63,16667 62,63

6 5,93

17,17 16,98

8,83 8,13

11,33 10,93

Metoda PERT 
[dny]

Simulace na základě 
PERT rozdělení [dny]

Hodnocení rizik 2 1,98

Ošetření rizik 17,83 18,05

Vytvoření review pro podání 
závazné nabídky

1,17 1,08

62,25

6,02

17,08

8,75

11,13

Simulace na základě 
troúhelníkové 
rozdělení [dny]

2,02

17,9

1,165

 

Doby trvání jednotlivých činností na základě simulace jsou od sebe velmi málo odlišné. 

Celková doba trvání projektu se odlišuje u PERT a trojúhelníkového rozdělení v řádu jednoho 

dne. Na základě výstupů ze simulace Latin Hypercube lze tedy stanovit doby trvání 

jednotlivých fází následující: 

 předběžná nabídka – 6 dní, 

 stanovení kontextu – 77 dní, 

 identifikace rizik – 9 dní, 

 analýza rizik – 11 dní,  

 ošetření rizik – 18 dní, 

 vytvoření review pro podání závazné nabídky 1 den. 

Stanovení doby trvání pro jednotlivé fáze podstupuje přesnější adaptaci na konkrétní 

plánování a je doporučeno její evidování. V budoucnosti by bylo výhodné využít informace 

na základě této analýzy na podobném projektu. Následující tabulka 5.4 znázorňuje pomocí 

korelační analýzy závislé činnosti (v daném případě fáze) projektu plánu řízení rizik. 
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Tab. 5.4. Srovnání závislých korelovaných a nekorelovaných činností harmonogramu   

23,0223,12

25,325,6

19,419,9

13,0513,1

Korelované hodnoty
PERT rozdělení [dny]

Nekorelované hodnoty
PERT rozdělení [dny]

20,120,1

19,119,1

9,989,475

0,1

0,3

0,5

0,05

Rozdíl [dny]

0

0

-0,51

- 0,43%

- 1,17%

- 2,51%

- 0,38%

Procentuální 
rozdíl

 

0%

0%

5,33%

3,093,12 0,03

Stanovení kotextuPředběžná nabídka

Identifikace rizikStanovení kontextu

- 0,96%

Analýza rizikIdentifikace rizik

Hodnocení rizikAnalýza rizik

Ošetření rizikHodnocení rizik

Vytvoření review pro 
podání zavazné 

nabídky
Ošetření rizik

Vytvoření review pro 
podání zavazné 

nabídky
Ošetření rizik

Podání závazné 
nabídky

Schválení projektu 

Fáze 1 Fáze 2

Celkem 120,92 119,97 0,95 - 4,49%

Korelované hodnoty
PERT rozdělení [dny]

Nekorelované hodnoty
PERT rozdělení [dny]

Rozdíl [dny]
Procentuální 

rozdíl
 

Krok 1 Krok 2 

Celkem (krok 1 a krok 2) 12,595 13,07 -0,475 4,37%

 

V tabulce 5.4 jsou zachyceny jednotlivé kroky řízení rizik. Korelační analýza dvou vazeb mezi 

kroky zvyšuje dobu trvání o 0,475 dne. Je to způsobeno charakterem vybraných kroků a 

jejich malým počtem. Práce se zabývá, ale zejména komplexními fázemi, jejíž součástí jsou 

tyto jednotlivé kroky.  

V tabulce 5.4 jsou zachyceny jednotlivé fáze plánu řízení rizik. Rizika doby trvání jednotlivých 

kroků a fází jsou na sebe vzájemně závislá. To znamená, že fázi stanovení kontextu předchází 

fáze předběžné nabídky, pokud tento krok nebude ukončen, nemůže začít jeho závislá fáze. 

Podobně to platí pro zbylých 5 vazeb mezi jednotlivými činnostmi. V tabulce je následně 

srovnání simulace, kde byla realizována korelační analýza, proti závislým činnostem, kde 

hodnoty nebyly korelovány.  Vliv zavedení korelační analýzy vedl až na jednu výjimku u kroku 

ošetření a vytvoření review, ke snížení doby trvání těchto závislých činností. Doba trvání 

všech fází je dohromady 119,97 dní, to je o 0,95 dne méně než u simulace nekorelovaných 

hodnot a o 0,84 dne méně než hodnot stanovených PERT metodou. V tomto případě není 

počítáno s možným dřívějším začátkem jednotlivých činností. Ze simulací v kapitole 5.3 je 
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zřejmé vyhlazení hodnot u korelační analýzy, to snižuje výkyvy a poskytuje lepší předvídání 

možných rizik spojených s dobou dokončení dílčích činností. V následujícím obrázku 5.20 je 

znázorněný časový harmonogram na základě korelační analýzy a simulace jednotlivých fází 

podle stanovených možných začátků doby jednotlivých fází vycházejících z jeho tvorby. 

 

Obr. 5.20 Harmonogram plánu řízení rizik – korelované hodnoty 

Konečný harmonogram po využití korelační analýzy je znázorněný pomocí Ganttova 

diagramu na obrázku 5.20. Je z něj patrné, že doba trvání projektu se zkrátila z 63,16 (tedy 

63 dní) na 62,21 (tedy 62 dní). Lze tedy konstatovat na základě korelační analýzy a simulace 

Latin Hypercube, snížení doby trvání harmonogramu plánu řízení rizik o jeden den.    
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6 Závěr 
Předložená diplomová práce se zabývá zefektivněním procesu řízení rizik na základě analýzy 

harmonogramu projektu Tel Aviv. Úvodní kapitola patří základnímu představení společnosti, 

ve které je tato diplomová práce realizována. Je nastíněna tržní situace podniku a její 

potenciál další expanze a vývoje. Kapitola 2 se věnuje analýze současného stavu v oblasti 

řízení rizik projektů. Jsou zde vybrány a charakterizovány tři obecné metodiky managementu 

rizik, čtvrtá představená metodika je vytvořená na základě potřeb strojírenského podniku.  

Kapitola 3 definuje procesní fáze managementu rizik, kterými jsou stanovení kontextu, 

identifikace rizik, analýza rizik, hodnocení rizik, ošetření rizik, monitorování a přezkoumání, 

komunikace a konzultace. Podrobněji rozpracována je fáze analýzy rizik, kde jsou 

identifikovány uplatnitelné kvalitativní a kvantitativní metody. Konkrétně bylo rozpracováno 

8 metod, a to metoda hodnocení rizik pomocí stupnic, kvantifikace rizik metodou spojitého a 

diskrétního rozdělení, metoda PERT, metoda CPM, metoda sledování top 10 rizik, metoda 

analýzy časových řad a simulační metody Monte Carlo a Latin Hypercube. Část metod byla 

aplikována na konkrétním projektu harmonogramu plánu řízení rizik. Zejména tedy simulační 

metoda Latin Hypercube, která se potvrdila jako velmi silný statistický nástroj k odhadu 

nejistoty doby trvání harmonogramu. 

Následující kapitola 4 se zabývá návrhem dílčích softwarových nástrojů na podporu řízení 

rizik. Jedná se o softwary společnosti Microsoft, a to konkrétně Microsoft Project, Microsoft 

Office SharePoint Server, Microsoft Access a jeho mobilní verzi Access Mobile Database 

Client. Microsoft Project se velmi efektivně uplatňuje pro oblast plánování, řízení, sledování 

průběhu a hodnocení projektů. Microsoft Office SharePoint Server propojuje různé výstupy 

metodik projektového řízení a umožňuje bezpečné firemní sdílení v rámci společnosti. 

Microsoft Access je uplatnitelný pro návrh databázového systému podporující řízení rizik a 

umožňuje přístup k datům online i přes mobilní zařízení. 

Kapitola 5 obsahuje praktickou část diplomové práce zabývající se projektem Tel Aviv. 

V prostředí MS Project je navržen harmonogram plánu řízení rizik pro projekt dodávky 

tramvajových jednotek společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Při tvorbě bylo využito 

deterministické a PERT varianty. Na základě PERT a trojúhelníkového rozdělení 

pravděpodobnosti byla realizována simulace Latin Hypercube jednotlivých fází tak i celého 

harmonogramu z hlediska doby trvání. U závislých činností byla provedena korelační analýza 
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s následnou simulací, která je demonstrována na obrazcích v kapitole 5.3. Lze konstatovat, 

že korelační analýza aplikována na konkrétním projektu nabízí efektivnější a racionálnější 

predikci rizik spojených s nejistotou doby trvání jednotlivých fází, tak i celého projektu. 

Srovnání uplatnitelnosti jednotlivých metod a doporučení možného řízení rizik v konkrétním 

případě definuje kapitola 5.4. Při tvorbě harmonogramu se potvrdila vhodnost aplikace 

metody PERT, která je efektivní při stanovení nejistoty pramenící z délky prováděných 

činností. Nedostačující prvek širší použitelnosti této metody lze najít v deterministickém 

stanovení a vypočtení jednotlivých hodnot.    

V práci, proto bylo využito zejména simulačních technik, které pracují s větším stochastickým 

charakterem. Není doporučeno však její automatické použití pro řešení problému v podniku, 

kdy její náklady na realizaci převýší výnosy získané z jejího uplatnění. Tuto podmínku je třeba 

velmi důkladně zvážit. V tomto případě je zapotřebí definování nákladů na simulaci, které 

úzce souvisí s časovou náročností na její realizaci a faktu, zdali jde prvotní, pilotní či 

opakovaný projekt. Na konkrétním případě harmonogramu plánu řízení rizik se simulace 

racionálně osvědčila. 

Oblast projektového řízení s integrální složkou řízení rizik je dnes hojně skloňována v mnoha 

odborných zahraničních i domácích publikacích, avšak z pohledu autora práce je v České 

republice nedostatek kvalifikovaných odborníků s širším povědomím o problematice řízení 

rizik projektů, což lze demonstrovat na základě průzkumu využitelnosti metod operačního 

výzkumu podle [22].  Dlouhodobým řešením se nabízí četnější zastoupení projektového 

řízení s integrální složkou řízení rizik ve výuce u vysokoškolského systému vzdělávání. 

V posledních letech roste potřeba podniků pružně reagovat na změny prostředí. Kvantifikace 

rizik a řízení rizik je významný nástroj k jejímu úspěšnému zvládnutí a k postupnému 

zvyšování konkurenceschopnosti podniku.    
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