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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

         Bakalářská práce se zabývá projektovým řízením ve výrobním podniku. Nejprve 

je představena teoretická část projektového řízení a poté je popsáno projektové řízení ve 

společnosti Koito Czech s.r.o. 

         Stěžejní část obsahuje porovnání mezi teoretickými a praktickými částmi 

bakalářské práce a následně je zaměřena na návrhy na možná zlepšení v několika 

oblastech projektového řízení. Tyto oblasti zahrnují specifikaci provedení, časový plán 

a finanční rozpočet projektu. 

 

Klíčová slova:  projekt; projektové řízení; projektový manažer; projektový tým 

 

THESIS SUMMARY 

 

         The thesis is about the project management in a manufacturing plant. Firstly, the 

theoretic part of project management is introduced and then the project management in 

the manufacturing company Koito Czech s.r.o. is described.  

         The main part contains comparison between theoretic and practical parts of the 

thesis and subsequently, it is focused on the possible countermeasures in some project 

management areas. These areas include a product specification, project timing plan and 

financial project budget. 

 

Keywords:  project; project management; project manager; project team 
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Seznam použitých zkratek 
 

DFMEA (Design Failure Mode Effects and Analyses)  = model řízení designových rizik 

EOP (End of Production)                                                               = konec sériové výroby 

EOSP (End of Spare Production)                                     = konec výroby náhradních dílů 

EU (Europe)                                                                           = evropská verze světlometů 

KCZ                                                                                                     = Koito Czech s.r.o. 

KENV                                                                                                  = Koito Europe NV 

KMC                                                                                 = Koito Manufacturing Co. Ltd. 

MPERT                                            = vypočtené délky trvání úkolů podle metody PERT  

PERT (Program Evaluation and Reviews Technique)  = metoda vyhodnocení a kontroly 

PFMEA (Process Failure Mode Effects and Analyses)     = model řízení procesních rizik 

PM                                      = naplánované délky trvání úkolů podle pragmatické metody  

PMBOK (Project Management Body of Knowledge)   = informace o projektovém řízení 

PMI (Project Management Institute)                       = Institut projektového managementu 

PPM (Part per Milion)                                        = počet reklamací ku počtu dobrých dílů 

RPN (Risk Priority Number)                                                        = rizikové prioritní číslo 

SDTÚ                                                                                   = skutečné délky trvání úkolů  

SOP (Start of Production)                                                            = začátek sériové výroby 

Te                                                             = vypočtená délka trvání úkolu metodou PERT  

Tm                                                          = nejpravděpodobnější odhad délky trvání úkolu  

To                                                                        = optimistický odhad délky trvání úkolu  

Tp                                                                        = pesimistický odhad délky trvání úkolu 

UK (United Kingdom)                                                              = britská verze světlometů 
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1. Úvod 
         V posledních letech zaznamenalo globální podnikatelské prostředí výraznou 

změnu v dynamice vývoje. Společnosti především ve výrobní sféře byly nuceny 

adaptovat své vnitřní schopnosti rychlých reakcí a změn, ať pod tlakem mezinárodního 

tržního prostředí nebo z nutnosti reagovat na silnější a vyspělejší konkurenční taktiky či 

na nové potřeby trhu. Tradiční řídící struktury, které přetrvávaly v některých 

hospodářských odvětvích po celá desetiletí, začaly jevit známky nedostatečnosti, a proto 

byly postupně doplňovány a později i nahrazovány procesními modely a projektovým 

řízením. V těchto hospodářských oblastech stále ještě převažují tradiční formy liniového 

řízení, dnes však často v kombinaci s projektovým managementem. 

         Mezi společnosti, které spojily liniové řízení s projektovým, patří i výrobní 

společnost Koito Czech s.r.o. působící v oblasti automobilového průmyslu v České 

republice. Společnost realizuje své projekty pro další společnosti (své zákazníky) 

v automobilovém průmyslu na základě kontraktu.  

         Cílem této bakalářské práce je popsat metody či postupy projektového řízení 

společnosti Koito Czech s.r.o. a porovnat je s teoretickými částmi projektového řízení, 

dále mezi nimi identifikovat rozdíly a navrhnout možná zlepšení systému v určitých 

oblastech projektového managementu. 
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2. Projektové řízení 
Projektové řízení se užívá v různé míře v mnoha podnicích. Projektově řízené 

podniky jsou ty, pro jejichž aktivity je typické, že jsou řízeny formou procesů s danou 

dobou trvání a s dočasným přidělením zdrojů – tj. formou projektů. Obecně existují dva 

hlavní typy těchto společností a to jsou ty, které: 

Ø generují své výkony formou projektů realizovaných pro jiné společnosti na 

základě kontraktu – převážně se jedná o firmy podnikající v oblasti 

stavebnictví, dodávek specializovaných technologických celků, 

informačních technologií atd., 

Ø aplikují projektové řízení při řízení vnitřních operací – běžně se vyskytuje 

pro řízení vývoje nových produktů, produktový marketing, investiční 

činnost, zavádění změn a inovací. 

         Na konečnou podobu projektového řízení podniku má rovněž vliv firemní kultura 

jako odraz užívaných pravidel a postupů, sdílených hodnot, norem a očekávání lidí, 

míry flexibility organizační struktury, chápání autority nadřízeného a přizpůsobivosti 

jednotlivců, vztahu k novátorství, neurčitým  nebo rizikovým úkolům, obvyklé míry 

samostatnosti a odpovědnosti jednotlivců, pracovní etiky a odpovědnosti za kvalitu 

výkonu, míry využívání pracovní doby, efektivity výkonu, apod. 

 

2.1 Základní terminologie  
         Pro získání základního porozumění i pro sladění poznatků a pohledů těch 

zkušenějších bude tato část bakalářské práce zahájena rekapitulací základních definic 

týkajících se projektu a projektového managementu.  

 

2.1.1 Co je to PROJEKTOVÝ MANAGEMENT? 

Hledáme-li rozdíly mezi běžně chápaným pojetím managementu, vyjdeme 

z obecných definic managementu. První z nich je podle předního světového teoretika 

projektového managementu profesora Herolda Kerznera, druhá vychází z teorií 

největšího a nejuznávanějšího světového profesionálního sdružení projektových 

managerů Project Management Institute, PMI [1]. 

Ø Projektový management je souhrn aktivit spočívající v plánování, 

organizování, řízení a kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým 

cílem, jenž byl stanoven pro realizaci specifických cílů a záměrů.  
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Ø Projektový management je aplikace znalostí, schopností, nástrojů a 

technologií na aktivity projektu tak, aby byly splněny požadavky projektu. 

Přestože se ve svém doslovném znění obě definice odlišují, je jejich podstata 

obdobná: projekt je určité vynaložené úsilí doprovázené aplikací znalostí a metod, jehož 

účelem je přeměna materiálních a nemateriálních zdrojů na soubor předmětů, služeb 

nebo jejich kombinace tak, aby bylo dosaženo vytyčených cílů. 

Vynaložené úsilí spolu s aplikací znalostí a metod je představováno 

organizovaným působením  pěti základních  prvků projektového managementu, kterými 

jsou [1, 2]:  

Ø projektová komunikace – prostředí, které slouží efektivní komunikaci    

                 všech účastníků projektu 

Ø týmová spolupráce – principy pozitivní kooperace a důvěry ve smyslu 

                 dosažení sdílených cílů 

Ø životní cyklus projektu – představuje logický sled nejobecnějších úseků  

                 a fází projektu včetně definovaných stavů a podmínek pro přechod  

                 z jedné fáze do druhé 

Ø vlastní součásti projektového managementu – 10 kategorií technik a  

                  nástrojů řízení projektů aplikovaných v průběhu jejich životního cyklu,  

                  jsou to: 

1) požadavky projektu, koncepty, předpisy a omezení zadání 

2) varianty organizační struktury – kombinace, možnosti a soužití 

                 organizačních struktur 

3) projektový tým – komunikace a spolupráce členů projektového týmu 

4) metodiky pro plánování projektu a jejich aplikace 

5) příležitosti a rizika, statistiky a hodnocení vlivů a dopadů, podklady pro   

                 preventivní opatření 

6) projektová kontrola –  proaktivní  i  reaktivní  kontrolní systémy, metody  

                 řízení změn, aplikace opravných opatření 

7) projektová  přehlednost  –  průběžná  kontrola  a  informovanost,   včasná  

                  iniciace jednání o potřebě nasazení opatření 

8) okamžitý stav projektu – komplex metod a postupů pro měření a kontrolu  

                  stavu   projektu,  hodnocení   odchylek,   měření   stavu   rozpracovanosti    

                  projektu 

9) opravná   opatření,  která   systémově  upravují  zjištěné  odchylky   spolu 
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                  s odstraněním možnosti jejich opětného výskytu 

10) manažerské  styly  řízení  projektu  a  motivace všech členů projektového  

                  týmu 

Ø organizační  závazek,  který   obsahuje :  pověření   manažera   projektu  

                  řízením  projektu, podporu  založenou  na organizační kultuře, finanční a  

                  jiné zdroje vyhrazené  pro realizaci  projektu, odpovídající  technologie a  

                 metodologie 

Hlavními jevy a veličinami, které vytvářejí hranice projektového prostředí a které 

jsou ovlivňovány v průběhu projektu a které působí v řídících a kontrolních procesech, 

jsou: 

Ø předmět projektu                 

Ø čas 

Ø náklady 

         Jedná se o tzv. trojimperativ, který je určujícím parametrem každého projektu. 

Podmínky trojimperativu (specifikace provedení, časový plán a finanční rozpočet) je 

velmi obtížné splnit, protože vše, k čemu může během realizace projektu dojít, znamená 

hrozbu, že nebudou dosaženy požadované specifikace provedení a práce na projektu se 

zpozdí, takže dojde ke skluzu, a tím i k překročení rozpočtu [3]. 

Dalšími jevy pak jsou: 

Ø míra neurčitosti a rizika 

Ø kvalita realizovaných výstupů 

Kombinací předchozích definic dojdeme k logickému závěru, že úspěšný 

projektový management může být definován jako dosažení plánovaného cíle projektu, 

a to při dodržení časového limitu, předpokládaných nákladů nebo jiných čerpatelných 

zdrojů, s dosažením požadovaného cílového výkonu nebo úrovně technologie a 

s akceptací zákazníka projektu. Za další kritéria úspěchu můžeme považovat možnost 

užití zákazníkova jména v referencích, minimum změn v původním projektovém 

záměru, realizaci dalších návazných projektů a minimální zatížení běžného pracovního 

života zákazníka projektu. 

Potenciální výhody projektového managementu můžeme vymezit následujícím 

výčtem: ke všem aktivitám, které jsou součástí projektu, je přiřazena odpovědnost bez 

ohledu na  případné změny realizačního personálu; je jasně identifikován časový a 

nákladový rámec realizace; realizační zdroje projektu jsou přiděleny na  dobu  trvání 

projektu  a  poté jsou uvolněny pro jiné  projekty  nebo spotřebovány, což  umožňuje 
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větší flexibilitu a efektivitu ve využívání těchto zdrojů; jsou  vytvořeny   podmínky  pro 

sledování   skutečného   průběhu   oproti plánu, v průběhu realizace je možno  definovat  

odchylky  oproti  plánu  a efektivně směřovat korektivní akce; systém  rozdělení   

odpovědností  při  řízení  projektu a  pravidla eskalace problémů  umožňují  plynulé  

řízení bez nutnosti nadměrného dohledu ze strany zákazníka projektu; principy  řízení  

přispívají  k získání souhlasu o naplnění nebo překročení plánovaného cíle projektu; 

systémový  přístup  k  řízení  projektu   generuje   celou   řadu  informací s výhodou 

použitelných pro realizaci dalších projektů. 

Samozřejmě, že projektové řízení má i své problematické stránky, které 

vytvářejí celou řadu situací, často obtížně předvídatelných, které jsou pro každého 

projektového manažera výzvou. Jejich úspěšné řešení pak záleží na jeho zkušenosti, 

připravenosti a talentu. Za mnohé zmiňme alespoň: komplexní rozsah  projektů  a  

zařazení  projektu do  hierarchie  projektů, které jsou součástí komplexního programu; 

specifické   požadavky  zákazníka   projektu,  které  se   často  objeví   až v průběhu 

realizace projektu; organizační  změny  ve  společnosti,  které  nastávají  v průběhu   

daného projektu; rizika projektu a obtížně předvídatelné vnější vlivy; plánování a 

oceňování v předstihu před vlastní realizací. 

         Nutné je také rozdělit projektový management na řízení projektů a řízení projektu. 

Rozdíl je nasnadě. Řízení projektů je řízení několika projektů a vyžaduje koordinaci na 

vyšší úrovni managementu společnosti. Řízení jednoho projektu je v odpovědnosti 

projektového manažera a jeho projektového týmu. A právě řízením projektu se budeme 

dále zabývat. 

 

2.1.2  Co je to PROJEKT? 

V úvodu této kapitoly je uvedeno, že projektem může být při aplikaci metod a 

pravidel projektového managementu téměř jakýkoli sled úkolů. V tomto výroku je 

nutné zdůraznit aplikaci metod a pravidel. Projekt je řízeným procesem, který má svůj 

začátek a konec a přesná pravidla řízení a regulace, jinak se jedná o sled úkolů, jejichž 

výsledek se nemusí v závěru snažení setkat s očekáváním, stejně jako původní 

předpoklad objemu vstupů nemusí odpovídat získanému výstupu. 

Abychom získali správný náhled na zmíněná pravidla a metody, povšimněme si  

základních charakteristik projektu. Nejdůležitějším prvkem projektového řízení je 

projekt. Definic projektu existuje nepřeberné množství. Zde je několik z nich [1]: 

v Projekt je jakýkoliv jedinečný sled aktivit a úkolů, která má: 
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Ø zadán specifický cíl, který má být jeho realizací splněn 

Ø definován datum začátku a konce uskutečnění 

Ø stanoven rámec pro čerpání zdrojů potřebných k jeho realizaci 

v Projekt je dočasné úsilí vynaložené na vytvoření unikátního produktu, služby 

nebo určitého výsledku. Dočasnost je zde chápána jako určitý časový rámec 

projektu, který má určen svůj začátek a konec různými formami: 

Ø datum zahájení a datum ukončení 

Ø datum zahájení a stavem naplnění cílů projektu 

Ø datum zahájení a konstatováním, že z nějakých důvodů nelze cílů 

dosáhnout, neboť došlo ke změně podmínek a nebo potřeb realizace 

projektu 

v Projekt může být také chápán jako dočasné podnikatelské uskupení, jelikož má 

kromě časových a předmětných charakteristik také svá pravidla hospodaření. 

Toto dočasné podnikatelské uskupení: 

Ø existuje jen po určitou dobu, která odpovídá době trvání projektu 

Ø má svůj podnikatelský cíl, který má být naplněn soustředěním aktivit osob 

a užitím materiálních zdrojů 

Ø má určeny finanční limity podnikání 

Ø má svojí organizační strukturu, která zajišťuje výkon řízení, koordinaci 

prací a sdílení odpovědnosti za naplnění podnikatelského cíle 

Ø má určitou míru samostatnosti v rozhodování 

Ø existuje v určitém podnikatelském prostředí, které v rámci stávajících 

vztahů přispívá k vytváření pozitivních podmínek, ale i omezení 

 

2.1.3  Co je to PROJEKTOVÝ TÝM? 

         Projektový  tým  je   hlavní  výkonný  článek  projektu.  Jedním  z  prvních   úkolů  

plánovací fáze projektu je ustanovení organizační struktury a nastavení jejích vztahů 

k mateřské společnosti. Projektový tým je skupina osob, které se realizačně podílejí na 

plnění cílů projektu a po dobu projektu podléhají řízení projektového manažera, a to 

v rozsahu přiděleného času či určité pracovní kapacity a v rámci přidělených 

odpovědností a oprávnění. 

Rozložení odpovědnosti projektového týmu vychází z těchto bodů [1]: 

Ø Projektový tým je uskupení jednotlivců v pracovním týmu s platností po dobu 

existence daného projektu.  
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Ø Pracovní fond člena projektového týmu může být vyčleněn na práci 

v projektovém týmu až do 100% jeho kapacity. Případné vyšší nároky mohou 

nastat jen se souhlasem tohoto jednotlivce, jeho liniového manažera a 

manažera projektu (a to v souladu s rozpočtem projektu). 

Ø V rámci časového fondu vyhrazeného pro realizaci daného projektu podléhá 

tento jednotlivec řízení manažera projektu. 

Ø V případě že není jednotlivec přidělen na plnění projektového úkolu na svou 

plnou pracovní kapacitu, pak podléhá ve zbývající kapacitě řízení svého 

liniového manažera, a nebo manažera jiného projektu. Pokud dojde ke 

konfliktu potřeby času na výkon určitých úkolů a ohrožení termínu splnění 

úkolu, pak to dotyčný jednotlivec oznámí manažerovi projektu, který situaci 

projedná s příslušným liniovým manažerem nebo manažerem konkurujícího 

projektu. 

Ø Za kvalitu a odbornost pracovního výkonu člena projektového týmu v čase 

přiděleném na realizaci konkrétního úkolu odpovídá jeho liniový manažer. 

Ø Když je jednotlivec nominován a následně obsazen po dohodě manažera 

projektu a liniového manažera pro realizaci určitého pracovního úkolu 

projektu, stává se členem projektového týmu a musí být obeznámen 

s předmětem úkolu a s jeho předpokládaným rozsahem z pohledu 

vynaloženého času. 

Ø Případné připomínky, upřesnění, dotazy, požadované změny či úpravy 

předpokládané pracnosti projednává člen projektového týmu s manažerem 

projektu, a to v okamžiku, kdy tyto skutečnosti nastanou. 

         Výše uvedené body jsou obecné a mohou se lišit v jednotlivých společnostech 

podle jejich zvyklostí a interních metodik. 

         Pro nominaci a následné obsazení jednotlivých rolí projektového týmu jsou často 

rozhodující následující skutečnosti: 

Ø odbornost s ohledem na požadovaný výkon, 

Ø časová dostupnost vzhledem k harmonogramu projektu, 

Ø náklady na výkon činnosti dle popisu vzhledem k rozpočtu. 

Realizační zdroje projektu, a  tím  i  jejich  pracovní  síla, jsou přiděleny  na  dobu 

trvání projektu a následně přechází na jiné projekty, což umožňuje větší flexibilitu a 

efektivitu ve využití těchto zdrojů. Po dobu přiřazení do projektového týmu přetrvává 

slabá řídící vazba mezi mateřským oddělením a dotyčným jednotlivcem.  
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Obr. 2.1  Projektový tým v projektově řízeném podniku 

 

2.1.4 Kdo je to PROJEKTOVÝ MANAŽER? 

         Projektový manažer je osoba odpovědná za splnění cílů projektu při dodržení 

všech stanovených charakteristik projektu. 

Mezi hlavní úkoly manažera projektu patří: 

Ø zajištění vytvoření produktu projektu – předmětu, služby, jejich kombinace 

nebo jiného výstupu projektu s použitím dostupných zdrojů, 

v předpokládaném čase, s daným limitem nákladů a za použití dostupných 

technologií, 

Ø dodržení stanovených limitů spotřeby zdrojů a dosažení plánovaného profitu 

projektu, 

Ø nalezení alternativ postupu a rozhodovat o nich v rozsahu pověření, 

Ø splnění zájmů zákazníka, a to zároveň a v souladu se zájmy společnosti, která 

ho řízením projektu pověřila. 

         Tyto hlavní úkoly obecně připomínají odpovědnosti každého manažera, proto se 

pokusíme odvodit konkrétnější odpovědnosti manažera projektu [1]: 

Ø ŘÍZENÍ ZDROJŮ PROJEKTU: 

v času - prostřednictvím časového harmonogramu, 

v pracovní síly – projektovým týmem 

v finančních prostředků přidělených projektu, 
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v hmotných prostředků – materiálu, budov a zařízení, 

v informačních technologií. 

Ø  PLÁNOVÁNÍ A KONTROLA POSTUPU PROJEKTU ve smyslu: 

v efektivního využívání zařízení a optimálního výkonu subjektů účastnících 

se projektu, 

v koordinace a integrace subdodávek, 

v snižování projektových rizik a optimalizace řešení problémových situací, 

v předcházení nežádoucím konfliktům nebo řešení nevyhnutelných konfliktů 

ku prospěchu projektu. 

Ø ŘÍZENÍ OSTATNÍCH SUBJEKTŮ A PROCESŮ, a to hlavně: 

v produktu, který má být vytvořen, a to z pohledu jeho vlastností i 

schopností spolupráce s okolními systémy, pokud to požadavky zadání 

zákazníka obsahují, 

v vztahů mezi projektem a jeho okolím, včetně vztahů k managementu 

společnosti a vztahů se zákazníkem, 

v všech informačních toků s jakoukoliv vazbou na projekt. 

         Projektový manažer je v centru veškerého dění a spojuje se u něj výkon řízení 

činností i vztahů uvnitř projektu, odborný výkon prací projektu, každodenní řízení 

procesů, schopnost motivovat a vést členy projektového týmu, analytické a syntetické 

schopnosti porovnání skutečného stavu projektu oproti plánu a tvorba závěrů s ohledem 

na potenciální účinek rizikových faktorů. Ve správné volbě manažera projektu proto 

hrají důležitou roli: vhodnost pro konkrétní práci, zkušenost, technická zdatnost a vztah 

k zákazníkům.  

 

2.2 Životní cyklus projektu a jeho fáze  
         Projekt, který má charakter procesu, se v době své existence vyvíjí a nachází se 

v různých fázích, které společně tvoří životní cyklus projektu. Pro životní cyklus 

projektu a jeho dělení na fáze existuje celá řada definic a teorií. V této oblasti neexistuje 

shoda mezi teoretiky, hospodářskými sektory, ani mezi jednotlivými společnostmi.  
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2.2.1 Fáze projektu podle Clelanda a Kinga[1] 

Ø Konceptuální návrh : patří sem formulace základních záměrů, hodnocení 

přínosů a dopadů realizace projektu, odhady nákladů a času potřebného na 

vlastní realizaci, předběžná analýza rizik projektu, 

Ø Definice projektu – v této fázi se zpřesňují výstupy první fáze : výčet 

subsystémů a jejich vnitřních rozhraní, diversifikace cílů, příprava metodik a 

disponibilních znalostí a dovedností, identifikace zdrojů, nastavení 

realistického časového plánu a propočet nákladů, definice rizik a předpokladů 

omezení jejich dopadů, příprava detailních plánů na realizaci projektu, 

Ø Produkce – neboli vlastní realizace či pořízení projektu : řízení prací a 

subdodávek, kontrola postupu podle časového plánu a rozpočtu, řízení 

komunikace a nezbytné projektové dokumentace, kontrola kvality a účinnosti 

dosažení jednotlivých dílčích cílů, testování výstupů, pořízení dokumentace 

jako podklad pro užívání předmětu projektu,  tvorba plánu podpory 

v operačním období, 

Ø Operační období – vlastní užívání předmětu projektu : integrace předmětu 

projektu do již existujících organizačních systémů společnosti uživatele, 

vyhodnocení technologických, sociálních a ekonomických dopadů 

realizovaného projektu v rámci předpokladů daných ve fázi konceptuálního 

návrhu, zpětná vazba pro plánování dalších projektů a hodnocení úrovně 

spolupracujících systémů, 

Ø Vyřazení projektu : do této fáze řadíme převedení předmětu projektu do stádia 

podpory a do případné odpovědnosti organizace, která podporu poskytuje, 

převedení zdrojů (např.pracovníků nebo technologií) na další projekty, 

zpracování poučení a získaných zkušeností z řízení daného projektu (tzv. 

Lessons learned). 

 

2.2.2 Fáze projektu podle PMI (Project Management Institute) [1]  

         PMBOK Guide byl vytvořen pro projektové manažery a všechny, kteří se zabývají 

projektovým řízením, Institutem Projektového Managementu (PMI). Je to v podstatě 

návod pro řízení projektů. V této publikaci je životní cyklus projektu rozdělen do tří 

základních fází: 

Ø Fáze zahájení (Initial Phase) 

Ø Střední fáze (Intermediate Phase) 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


Věra Trejbalová: Projektové řízení ve výrobním podniku 
 

2009 Stránka 17 
 

Ø Fáze uzavření (Final Phase) 

 

 
 

 
Obr. 2.2   Životní   cyklus  projektu   s   jeho  náklady    a   zapojením  lidských   zdrojů 

podle PMI [6] 
 

2.2.3 Fáze projektu podle Jamese Taylora[4] 
Ø Koncept : tato fáze zahrnuje shromáždění údajů, zjištění požadavků 

zákazníka, vypracování alternativ, odhad zdrojů, vypracování smlouvy, 

Ø Vývoj : do této fáze řadíme ustanovení projektového týmu, vypracování 

plánu projektu, získání souhlasu k zahájení postupu, vypracování síťové 

analýzy, nastartování projektu, 

Ø Implementace : fáze obsahuje stanovení organizace projektu, stanovení 

podrobných požadavků, sestavení pracovních balíků a jejich provedení, 

přímý projekt a jeho monitorování a řízení, 

Ø Ukončení : tato fáze zahrnuje kontrolu a přijetí projektu, zakončení a 

delegování odpovědnosti, dokumentaci a vyhodnocení výsledků. 

 
Obr. 2.3  Fáze životního cyklu projektu podle Jamese Taylora 

          Obecně platí, že fáze projektu definují, jaký typ práce má být vykonán v daném 

stupni rozvoje projektu, jaké výstupy jsou v jednotlivých fázích požadovány a jak jsou 

ověřovány a hodnoceny a kdo se zapojuje do aktivit projektu v jeho jednotlivých 

úsecích.                  
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3. Projektové řízení v praxi 
         Tato část bakalářské práce se zabývá projektovým řízením v konkrétním výrobním 

podniku. Nejprve je představena společnost Koito Czech s.r.o. a její organizační 

struktury, následně je celý životní cyklus projektu rozdělen do jednotlivých fází podle 

Jamese Taylora a k nim jsou přiřazeny základní činnosti projektového řízení.  

 

3.1 Profil společnosti Koito Czech s.r.o.          
         Koito Czech s.r.o. je společnost, která je součástí skupiny Koito Group. Koito 

Group zaujímá svou pozici v oblasti Automotive Supplier jako výrobce světel pro 

automobilový průmysl. Svými výrobky získala postupně celosvětovou poptávku 

klientů. Mezi zákazníky Koito Czech s.r.o. patří automobilky Audi, Porsche, Peugeot, 

Renault, Suzuki, Nissan a Land Rover. Výroba je zaměřena na produkci předních 

světlometů  verze halogen, xenon a AFS 

verze. Od roku 2008 se produkce rozšířila o 

montáž mlhovek.  

         Společnost byla založena v březnu roku 

2001 jako druhá evropská výrobní továrna 

japonské mateřské firmy Koito Manufacturing 

Co. Ltd. V rámci trhu automobilového 

průmyslu jsou společnosti Koito v osmi 

zemích s dvanácti výrobními továrnami 

v nejužší kooperaci.  

 

3.2 Projektové řízení v Koito Czech s.r.o. 
 

3.2.1 Organizační struktury 

         Pro lepší pochopení dalších kapitol je nutné představit dvě hlavní organizační 

struktury, které se společnosti Koito Czech s.r.o. (dále KCZ) týkají. První z nich 

znázorňuje  zařazení  a vazby KCZ s mateřskou společností Koito  Manufacturing  Co.  

(dále KMC) v Japonsku, designérskými a sales centry (dále KENV Design, Sales) 

v Německu, Francii, Velké Británii a Belgii.  

 

 

Obr.3.1 Společnost Koito Czech s.r.o.[5]                       
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Obr. 3.2 Vazby mezi KMC, KENV a KCZ 

 
         Druhá organizační struktura je čistě interního charakteru. Koito Czech s.r.o. se 

řadí mezi maticově řízené výrobní společnosti, proto daná struktura vypadá obecně 

takto: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 3.3  Projektový tým v maticově řízené společnosti 

 

         Kdybychom chtěli konkretizovat jednotlivé pozice z obecné struktury v souladu se 

společností Koito Czech s.r.o., potom by se post top manažera rovnal pozici generálního 

manažera, liniový manažer by byl manažer konkrétního oddělení (např. Oddělení 

kvality, Nákupního oddělení, Oddělení logistiky nebo Technického oddělení), manažer 
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projektových manažerů by byl manažerem Oddělení nových projektů a pracovní 

jednotka by byla pozicí řadového zaměstnance na daném oddělení. 

         Z této organizační struktury je také zřejmé, že koordinace projektového týmu není 

zdaleka tak jednoduchá jako v případě projektově řízené společnosti, kde mají členové 

projektového týmu hlavní náplní práce úkoly na projektu. V maticově řízené společnosti 

jsou členové projektového týmu především zaměstnanci daného oddělení a v rámci 

jejich pozice je i plnění úkolů na jednotlivých projektech či projektu, do kterých jsou 

delegováni svým liniovým manažerem. Problémem se zde stává časová tíseň, která 

vyúsťuje, buď v nesplnění úkolů na projektu v daném termínu, a nebo v přesčasovou 

práci členů projektového týmu. 

 

3.2.2 Projektové řízení podle fází projektu  

         Jak již bylo uvedeno na začátku této kapitoly, projektové řízení je zde rozděleno 

na fáze projektu podle Jamese Taylora. V daných fázích jsou popsány činnosti, které  

jsou pro tyto fáze ve společnosti Koito Czech s.r.o. typické.  

 

Ø 1.fáze projektu: KONCEPT 

         Jak projekt vlastně začíná? Zákazník (automobilový výrobce) vydá na svém 

serveru informaci, že poptává dodavatele např. předních světlometů pro svůj nový 

automobil nebo tzv. facelift již existujícího typu automobilu. Tuto informaci získá jako 

první ze skupiny Koito Group zástupce KENV Sales. Ten společně se svým nadřízeným 

rozhodne o tom, zda je pro společnost Koito Czech s.r.o. tato nabídka dostatečně 

zajímavá či nikoliv. V případě, že se jedná o japonského automobilového výrobce, 

zapojuje se do procesu rozhodování i mateřská firma KMC. Pokud je nabídka zajímavá, 

osloví zástupce KENV Sales zákazníka, který mu podá bližší informace o projektu. 

Tímto se rozumí: 

v délka trvání projektu (je dán také datum začátku sériové výroby), 

v jaké verze světlometů se budou vyrábět (halogeny, xenony apod.), 

v předpokládaný objem výroby, 

v základní design světlometu, 

v cílová částka za set (levý a pravý světlomet), 

v termín odevzdání zpracované nabídky dodavatelem. 

         Zástupce KENV Sales vytvoří prvotní dokument obsahující základní informace od 

zákazníka a předá jej KCZ – konkrétně Oddělení nových poptávek. Oddělení nových 
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poptávek řídí v KCZ svůj projektový tým, jehož zástupci jsou ze všech oddělení 

společnosti. Po obdržení dokumentu od KENV Sales rozdá zástupce Oddělení nových 

poptávek na pravidelném meetingu projektového týmu úkoly jednotlivým členům týmu. 

Od prvního meetingu jsou vedeny úkoly, otevřené body projektu, odpovědnosti a 

termíny splnění daných úkolů v odpovídajícím dokumentu. V tomto období 

spolupracuje s KCZ také zástupce KENV Design,  který obstarává výkresy (tzv.2D 

data) a modely (tzv.3D data) světlometů od zákazníka. V případě, že zákazník daná data 

nemá, odkáže se na již existující typ světlometu a KCZ se ve spolupráci s KENV 

Design musí postarat o tzv.benchmarking (rozebrání a analýzu daného světlometu). 

         Celková nabídka musí být odeslána zákazníkovi v předem avizovaném termínu. 

Obsahem této nabídky zpravidla bývá: 

v finanční kalkulace, 

v časový plán, 

v návrh projektového týmu, 

v designová studie (může být v podobě simulace), 

v studie proveditelnosti (Feasibility Study), 

v ceny nástrojů, lisovacích forem, výrobní linky, ceny jednotlivých komponentů 

do světlometu, náklady na homologaci apod., 

v seznam komponentů a jejich potenciálních dodavatelů, 

v návrh balení světlometů, kapacitní studie a logistické náklady, 

v návrh procesu výroby (Flow Charts), 

v návrh validačních testů a náklady na tyto testy. 

         Po odeslání nabídky je dohodnut termín návštěvy u zákazníka, kde se celá nabídka 

zákazníkovi detailně představí (za přítomnosti designéra KENV). Pokud je zákazník 

s prezentovanou nabídkou spokojen, dá KCZ svolení k přihlášení se do systému tzv. 

online vyjednávání. Zde se vyjednává pouze o cenách. Po ukončení online vyjednávání, 

vybere zákazník dva potenciální dodavatele a následně se z tohoto užšího výběru 

rozhodne pro jednoho z nich. S tímto dodavatelem podepíše na sjednaném meetingu 

smlouvu, která obsahuje informace o specifických požadavcích na projekt, požadovaný 

design světlometů, výši investic a cenu za set světlometů pro všechny verze. V Koito 

Group je za obsah smlouvy se zákazníkem odpovědný zástupce KENV Sales. 

         Po podepsání smlouvy se zákazníkem připraví Oddělení nových poptávek celou 

dokumentaci týkající se daného projektu a svolá tzv. Kick-off Meeting. Tohoto 

meetingu se účastní manažeři všech oddělení KCZ, zástupci Oddělení nových poptávek 
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a nominovaný projektový tým společně s projektovým manažerem. Cílem tohoto 

meetingu je poskytnout všechny důležité informace o projektu a předat dokumentaci a 

celý projekt novému projektovému manažerovi a jeho týmu.  

 

Ø 2.fáze projektu: VÝVOJ 

         Vývojová fáze projektu začíná ve společnosti KCZ předáním projektu z Oddělení 

nových poptávek projektovému manažerovi Oddělení nových projektů a je ukončena 

v okamžiku, kdy jsou zákazníkem schválena finální (100%) 3D data designu světlometů 

a odsouhlasen začátek výroby sériových lisovacích forem tzv. TOOL GO na speciálním 

meetingu. Po celou dobu této fáze je v čele projektu projektový manažer Oddělení 

nových projektů. Stěžejní oblastí této fáze je vývoj designu světlometů. 

         Projektový manažer musí na počátku této fáze s projektovým týmem dokonale 

prostudovat zákaznické specifikace. Na základě získaných znalostí o projektu vytvoří 

projektový manažer ve spolupráci se svým týmem detailní projektový plán, kde jsou 

uvedeny jednotlivé úkoly v šesti úrovních, délka trvání úkolů (včetně data počátku a 

konce úkolu), odpovědnost za tyto úkoly. Úkoly jsou provázány vazbami – pokud má 

úkol předchůdce či následníka, je zde vyznačeno spojení. Projektový plán je vytvořen 

v programu MS Project a musí být v souladu se zákaznickým časovým plánem. 

         V této fázi koordinuje a řídí projektový manažer mnoho činností. Mezi 

nejdůležitější z nich patří : 

v příprava výrobních procesů projektu v KCZ, 

v komunikace se zákazníkem, především prezentace stavu projektu 

v vytvoření potřebné dokumentace (PFMEA, DFMEA, kontrolní plán, validační 

plán, apod.) pro projekt, 

v konečný výběr dodavatelů pro komponenty do světlometů a pro výrobu lisovacích 

forem, balení a přístrojů pro testování světlometů, 

v zajištění výroby prototypových lisovacích forem či nástrojů, 

v zajištění výroby prototypových dílů a světlometů pro schválení zákazníkem, 

v specifikace strojů na výrobní linku a počátek jejich výroby, 

v specifikace balení světlometů a výroba prvních prototypů balení, 

v řízení změn na produktu. 

Po celou  dobu  vývojové  fáze komunikuje projektový manažer se zákazníkem, se  

zástupci KENV Sales a Design, s KMC a v rámci interní komunikace se svým 

projektovým týmem a nadřízenými. 
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Ø 3.fáze projektu: IMPLEMENTACE 

         Fáze implementace začíná schválením finálních 3D dat světlometů a výroby 

sériových lisovacích forem a je ukončena poslední dodávkou světlometů určených na 

náhradní díly (dále EOSP). Během této fáze jsou v čele projektu dva projektoví 

manažeři. Nejprve je to projektový manažer Oddělení nových projektů, kterého 

následně v určitou dobu vystřídá projektový manažer Oddělení kvality. Detailněji bude 

proces předání projektu popsán níže. 

         Hlavní náplní práce projektového manažera Oddělení nových projektů 

v implementační fázi je řízení a organizování těchto činností: 

v komunikace se zákazníkem (plánované meetingy, zákaznické audity, řešení 

vzniklých situací apod.), 

v řešení otevřených bodů projektu s projektovým týmem na pravidelných 

projektových meetinzích a motivace členů projektového týmu, 

v výroba strojů na výrobní linku, jejich instalace a odladění v KCZ, 

v výroba lisovacích forem, jejich instalace a odladění při zkušebním lisování dílů, 

v výroba přístrojů pro testování světlometů a jejich částí, jejich ověření , 

v balení : návrh sériového balení světlometů, jeho výroba, zkušební dopravní test a 

schválení zákazníkem, návrh balení světlometů určených pro náhradní díly a jeho 

výroba, návrh balení pro díly nakupované od dodavatelů, jejich výroba a 

schválení, 

v testování (validace) světlometů, homologace, 

v přijetí operátorů do výroby a jejich proškolení, 

v schválení limitních vzorků zákazníkem – oblast kvality výrobku, 

v zavedení zkušební výroby světlometů (lisování a povrchové úpravy dílů, montáž 

světlometů na výrobní lince), 

v vytváření a aktualizace nové nebo stávající projektové dokumentace, 

v monitorování nákladů na projekt, 

v první předsériové dodávky světlometů zákazníkovi. 

V zákaznickém i KCZ  projektovém plánu je dán datum začátku   sériové   výroby 

tzv. SOP (Start of Production). K tomuto datu musí být v KCZ připraveny všechny 

výrobní procesy, dokumentace a nastaveny potřebné systémy pro hladký start masové 

výroby světlometů pro zákazníka a to v požadovaném množství, čase i kvalitě. 
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         V tuto dobu ukončuje projektový manažer Oddělení nových projektů působení na 

daném projektu. Proces předávání projektu zástupci Oddělení kvality, který byl doposud 

členem projektového týmu, je dán obdobím tří měsíců. Zástupce Oddělení kvality 

během této doby přebírá postupně celý projekt a na konci tříměsíčního období je plně 

odpovědný za jeho další vedení. Projektový manažer Oddělení nových projektů se stává 

členem projektového týmu. Jeho posledním nicméně časově velmi náročným úkolem je 

ukončit a předat veškerou projektovou dokumentaci zástupci Oddělení kvality, jejíž 

součástí bývá: 

v kontrakt se zákazníkem, 

v PFMEA, DFMEA, validační plán, projektový plán, otevřené body projektu, 

v dokumentace týkající se výrobních procesů (kontrolní plán, pracovní instrukce), 

v dokumentace týkající se balení a logistiky, 

v výkresová dokumentace (2D data), 

v dokumentace týkající se dodavatelů komponentů do světlometů, 

v výsledky a zápisy ze zákaznických a interních auditů projektu, 

v analýza a protiopatření problémových úkolů či situací projektu (Lessons Learned), 

v fyzické předání limitních vzorků schválených zákazníkem. 

Stejná  dokumentace  zůstává  ve  složce i  na Oddělení  nových projektů, jen bývá  

rozšířena o několik dalších dokumentů včetně vyhodnocení nákladů na projekt. 

         Po předání projektu na Oddělení kvality se zástupce tohoto oddělení stará zejména 

o záležitosti vyjmenované níže a to do doby, kdy je zákazníkem přijata poslední 

dodávka světlometů určených na náhradní díly: 

v sledování a hodnocení PPM, 

v testování výrobků podle kontrolního plánu, 

v řešení případných reklamací se zákazníkem, 

v aktualizace dokumentů, 

v kladné výsledky prováděných interních auditů (výrobku a výrobních procesů) a 

zákaznických auditů, 

v pokračování v řízení změn na projektu a v řízení neshodných produktů, 

v pomoc při optimalizaci zdrojů ve výrobních procesech (např. vyvážení počtu 

operátorů výrobní linky).  
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Obr. 3.4 Proces předání projektu do sériové výroby v KCZ 

 

Ø 4.fáze projektu: UKONČENÍ 

         Fáze ukončení projektu začíná v KCZ ve chvíli, kdy je zákazníkovi dopravena 

poslední  dodávka světlometů určených pro náhradní díly a je ukončena interním 

meetingem, kterého se účastní manažeři všech oddělení, prezident společnosti a 

projektový tým.    

         Mezi hlavní úkoly projektového manažera Oddělení kvality patří: 

v komunikace se zákazníkem  (závěrečný meeting, řešení případných reklamací), 

v aktualizace a uzavření dokumentu  Lessons Learned, 

v aktualizace a uzavření veškeré dokumentace, která byla vyjmenována při 

předání z Oddělení nových projektů na Oddělení kvality, 

v poslední inventura majetku zákazníka a vrácení tohoto majetku zákazníkovi, 

pokud je tak dáno v kontraktu, dle stanovených podmínek, 

v zorganizování závěrečného meetingu, kde by měl projektový manažer shrnout 

základní údaje o projektu (délku trvání projektu, důležité milníky, počet 

vyrobených světlometů), PPM, nejdůležitější problémy na projektu – vychází 

z Lessons Learned, celkové výnosy (popř.ztráty) z projektu a poděkovat všem, 

kteří se na projektu podíleli. 
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4. Porovnání teorie a praxe při řízení projektu 
         Jak již bylo zmíněno ve druhé kapitole, cílem každého projektu je splnit podmínky 

tzv.trojimperativu. Při porovnávání teorie s praxí ve společnosti Koito Czech s.r.o. jsou 

vybrána a zpracována témata týkající se všech částí trojimperativu v následujícím 

pořadí: specifikace provedení, časový plán a finanční rozpočet. 

 

4.1 Řízení rizik (Risk Management) 
         „Život projektového manažera je život v konfliktu. Prací projektového manažera 

je řízení konfliktu.“ [4] 

 

4.1.1 Uvedení do tématu 

         Cílem každého projektového manažera je hladce zdolat překážky, se kterými se 

během každé fáze projektu setkává. Kdyby se nevyskytovalo v projektu žádné riziko 

nebo konflikt, nebylo by projektových manažerů zapotřebí – projektové řízení by se 

stalo administrativní záležitostí. 

         Řízení rizika se provádí nejlépe, když jsou zavedeny a každým ve společnosti 

dodržovány formálně schválené a zdokumentované směrnice, normy a provozní 

postupy. Pro řízení rizika je nejdůležitější neustálé vyhodnocování záležitostí týkajících 

se rizik projektu. Řízení rizik je stálý proces, který pokračuje po celou dobu života 

projektu. 

         Ve společnosti KCZ je řízení rizika rozvedeno v několika dokumentech. Za jejich 

vytvoření a aktualizace jsou odpovědni členové projektového týmu daných oddělení, 

která mají tyto dokumenty v řízeném seznamu dokumentace dle ISO/TS 16949.  

         První dokument řídí riziko ve výrobním procesu a nazývá se PFMEA (Process 

Failure Mode and Effects Analyses). V tomto dokumentu je detailně rozebrán celý 

výrobní proces krok po kroku, jsou identifikována rizika a ohodnocena číslem – RPN 

(Risk Priority Number = rizikové prioritní číslo). RPN je součinem tří veličin a to 

častostí výskytu, závažností dopadu na proces a možností odhalení, které jsou také 

vyjádřeny čísly (od 1 do 10) . Číslo 1 je považováno u všech veličin za nejmenší – tzn. 

nejméně časté riziko s minimálním dopadem na proces a velmi jednoduchým 

odhalením. Pokud je RPN vysoké (100 a více), je v dokumentu vypracováno i 

protiopatření na dané riziko. PFMEA je tzv. živým dokumentem. Znamená to, že po 

jeho vytvoření je nutné provádět jeho aktualizace v pravidelných intervalech nebo podle 
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potřeby (např. při výskytu problému, který není v dokumentu zanesen) v průběhu 

celého životního cyklu projektu. Vytvoření PFMEA je v KCZ odpovědností procesního 

inženýra, přičemž konečnou odpovědnost před zákazníkem nese projektový manažer. 

PFMEA požaduje dnes každý zákazník v automobilovém průmyslu. 

         Druhý z dokumentů se týká designu světlometů. Nazývá se DFMEA (Design 

Failure Mode and Effects Analyses). Tento dokument obsahuje veškerá rizika týkající 

se designu ve vývojové fázi projektu. I zde jsou identifikována rizika, která jsou 

ohodnocena číslem RPN podle stejného klíče jako PFMEA. Odpovědnost za tento 

dokument nese představitel KENV Design.  

 

4.1.2 Výsledek porovnání a návrh na zlepšení 

Ø        V KCZ jsou dva z nejkritičtějších úseků projektového řízení monitorovány a 

řízeny ve výše uvedených dokumentech velmi detailně. Nicméně komplexní systém 

řízení rizik projektového managementu zde není zaveden. Mezi rizika, která by měla 

být řízena, ale nejsou, patří např. zpoždění jedné z hlavních činností v projektovém 

plánu (nedodání strojů na výrobní linku či lisovacích forem v daném termínu), a 

nebo negativní výsledky laboratorních testů. Všechna tato rizika s sebou nesou 

problémy s nedodržením časového plánu, vícenáklady na projekt či nesplněním 

specifikace produktu, proto by jim měla být věnována zvýšená pozornost. 

Ø       Ve společnosti Koito Czech s.r.o. je nutné zavést systém řízení projektových 

rizik a to na podkladu určitého modelu. Zjednodušený model by mohl vypadat takto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1 Navržený model řízení rizik v KCZ 
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PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


Věra Trejbalová: Projektové řízení ve výrobním podniku 
 

2009 Stránka 28 
 

         Každá část modelu řízení projektových rizik vyžaduje detailní rozpracování. 

Například pro část plánování by měl být hlavním výstupem Plán pro řízení rizika 

projektu. Pro vytvoření tohoto plánu lze využít detailní výčet činností z 

projektového plánu, který v počátku vývojové fáze projektu vytváří v KCZ 

projektový manažer se svým týmem. Návrh plánu pro řízení rizika pro konkrétní 

projekt je rozpracován zde. 

 

Návrh plánu pro řízení rizika projektu XXX27: 

 

1. Název projektu a stručný popis jeho rozsahu: 

Název projektu: Výroba předních světlometů XXX27 

Popis projektu: Jedná se o vývoj, implementaci a následnou sériovou výrobu předních 

světlometů. Vyráběné verze jsou halogen EU (evropská verze), UK (britská verze) a 

xenon EU, UK. Začátek sériové výroby u zákazníka je naplánován na týden 12 v roce 

2010 a konec sériové výroby je určen na týden 15 v roce 2014. Náhradní díly mají být 

vyráběny do roku 2024. 

2. Metodologie řízení rizika: 

Identifikace a posouzení rizika: Identifikace rizika projektu se provádí na speciálním 

meetingu projektového týmu či během pravidelných projektových meetingů dle uvážení 

projektového manažera. Podkladem pro tuto činnost je již vytvořený detailní projektový 

plán. K jednotlivým úkolům v plánu se přiřazují odpovědi na otázky: Jde skutečně o 

riziko, které může daný projekt ohrozit? Kdy se pravděpodobně během životního cyklu 

projektu objeví? Jaká je procentuální pravděpodobnost, že k riziku dojde?. Podle 

odpovědí vytvoří projektový manažer seznam rizik projektu, které seřadí podle fází 

projektu a jejich procentuální pravděpodobnosti. Tím získá jasný přehled o 

nejrizikovějších činnostech, které následně řídí.  

Závažné problémy z podobných předchozích projektů: Tyto problémy jsou čerpány 

z dokumentu nazvaného Lessons Learned. Problémy z předchozích projektů by měly 

být zařazeny do potenciálních rizik nového projektu. Pro projekt XXX27 jsou podle 

Lessons Learned z předchozích podobných projektů potenciální rizika tato: 

- použití zcela nového materiálu pro lisování čoček do světlometů 

- nestandardní zákaznické požadavky na balení dílů 

- použití nové technologie pro měření světlometů na fotometru na výrobní lince 

3. Role a odpovědnosti:  Projektový  manažer  nese celkovou  odpovědnost  za projekt. 
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Odpovědnosti členů projektového týmu za  jednotlivé  úkoly  jsou popsány v detailním 

projektovém plánu. Odpovědnosti za identifikaci rizik a hlášení spouštěcích 

mechanismů, které jsou předzvěstí rizikové události, musí být uvedeny v dokumentu 

nazvaném Project FMEA. 

4. Financování: Rozpočty  pro  nahodilá  rizika  musí  být  zveřejněny již ve vývojové 

fázi projektu. Odpovědnost za vytvoření rozpočtů, jejich monitorování a 

vyhodnocování nese manažer Oddělení nových projektů v úzké spolupráci 

s manažerem Finančního oddělení.  

5. Měřítko  rizika  a  interpretace  metodologie:   Abychom   zachovali   návaznost  na 

dokumenty PFMEA a DFMEA, které jsou v KCZ již zavedeny, bude měřítko rizika 

tvořeno stejným způsobem. Všechna rizika budou ohodnocena číslem – RPN, které je 

součinem tří veličin a to častostí výskytu, závažností dopadu na projekt a možností 

odhalení, které jsou také vyjádřeny čísly (od 1 do 10) . Pokud vyjde RPN vysoké (100 a 

více), bude nutné vypracovat protiopatření na dané riziko a určit předchozí spouštěcí 

mechanismy v dokumentu Project FMEA. 

6. Úrovně  odpovědnosti  na  odezvy  rizika:    Každý   detailní   projektový   plán   má  

maximálně šest úrovní. První úrovní jsou základní fáze projektu, které jsou ohraničeny 

milníky projektu tzv. milestones. Druhá úroveň detailního projektového plánu zahrnuje 

nejdůležitější činnosti či úkoly, které je nutné v dané fázi provést. Do šesté nejnižší 

úrovně spadají velmi specifické a často krátkodobé úkoly, které jsou zapotřebí pro 

splnění úkolu o úroveň výše. Na základě těchto úrovní jsou určeny odpovědnosti za 

odezvy na riziko.  

- Zpoždění či identifikované riziko na šesté a páté úrovni: riziko řídí projektový 

manažer, není nutné eskalovat problém směrem k nadřízeným. 

- Zpoždění či identifikované riziko na čtvrté a třetí úrovni: riziko řídí projektový 

manažer, s problémem je seznámen manažer Oddělení nových projektů. 

- Zpoždění či identifikované riziko na druhé úrovni: riziko řídí projektový manažer 

s podporou manažera Oddělení nových projektů, s problémem je seznámen manažer 

Oddělení nových projektů a generální manažer KCZ, popř. podle potřeby část nebo 

celý  Top management společnosti. 

- Zpoždění či identifikované riziko na první úrovni: riziko řídí manažer Oddělení 

nových projektů s podporou projektového manažera, s problémem je seznámen top 

management a prezident KCZ. 
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7. Komunikační plán rizika:  Tato  část  plánu  pro  řízení rizika obsahuje informace o  

tom, kdo a v jakém formátu obdrží zprávu o rizikových událostech, o tom jaká byla 

přijata odezva na riziko a účinnost strategie odezvy na riziko. Komunikační plán rizika 

vychází stejně jako část o odpovědnosti na odezvy rizika z šesti úrovňového detailního 

projektového plánu. 

- Riziková událost na šesté a páté úrovni: projektový manažer řeší riziko 

s projektovým týmem, riziko je zaznamenáno v dokumentu s otevřenými body 

projektu, zpráva o riziku se v tomto případě nedělá a riziko se neeskaluje. 

- Riziková událost na čtvrté a třetí úrovni: zprávu o riziku a protiopatřeních, stejně 

jako o následné účinnosti těchto protiopatřeních obdrží manažer Oddělení nových 

projektů v ústní formě při denním meetingu, riziko a protiopatření jsou zaneseny do 

dokumentu Lessons Learned a otevřených bodů projektu. 

- Riziková událost na druhé úrovni: zprávu o riziku a protiopatřeních obdrží manažer 

Oddělení nových projektů a generální manažer v prezentaci (Powerpoint). Souhrnné 

informace o riziku s následnou účinností protiopatření dostanou tyto osoby 

v tištěném dokumentu MS Word. Dokument bude zařazen do složky projektu, riziko 

bude popsáno v Lessons Learned a vedeno v otevřených bodech projektu. 

- Riziková událost na první úrovni: zprávu o riziku a protiopatřeních obdrží Top 

management a prezident ve formě prezentace, stejně jako výsledky těchto 

protiopatření. Souhrnné informace o riziku s následnou účinností protiopatření 

dostanou tyto osoby také v tištěném dokumentu MS Word. Dokument bude zařazen 

do složky projektu, riziko bude popsáno v Lessons Learned a vedeno v otevřených 

bodech projektu. 

 

8. Sledování a dokumentace rizika: Za  sledování  účinnosti  strategií odezvy na riziko 

 je plně odpovědný projektový manažer, který může svou odpovědnost z části delegovat 

na kompetentního člena projektového týmu. Dokumentace rizika je popsána v bodě 7. 

Za archivaci dokumentů v informačním systému jsou odpovědní IT pracovníci 

z Oddělení lidských zdrojů. O archivaci dokumentů v tištěné podobě se stará projektový 

manažer ve spolupráci s odpovědným pracovníkem Oddělení lidských zdrojů. 
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9. Přílohy:  

 Tabulka rizik: 

  Riziková událost, úkol Výskyt Závažnost Odhalení RPN 
1. nový materiál pro lisování čoček 6 9 3 162 
2. nestandardní balení dílů 7 4 2 56 
3. nový fotometr na výrobní lince 6 8 4 192 
4. zpoždění designu - 100% 3D dat 9 10 2 180 
5. zpoždění výroby prototypů 7 9 3 189 
6. nejasné specifikace validačních testů 3 7 3 63 

 

 Plán odezvy na riziko pro rizikovou událost: Použití nového materiálu pro 

 lisování čoček do světlometů: 

                                                                                                                                                                       

1.  
Monitorování spouštěcích  

mechanismů rizika hlášení o aktuálně hrozícím 
riziku 
návštěva KCZ týmu u 
dodavatele nebo sesterské 
společnosti, účast na jejich 
lisování ze stejného materiálu 

proškolení KCZ techniků, 
lisařů ohledně chování 
nového materiálu při lisování 

získání dodatečných informací 
o materiálu od výrobce 

2.  

 

 

Protiopatření: 

 

přítomnost externího 
odborníka při lisování v KCZ 

 

 

4.2 Určení délky trvání úkolu 

Jak na odhadování času? Máme vytvořený časový plán s hierarchickou strukturou 

činností a s určenými milníky, které jsou z firemního hlediska i hlediska zákazníka 

nutné pro vedení projektu. Nyní musíme posoudit, zda jsou odhady pro jednotlivé úkoly 

odvážné, reálné nebo příliš opatrné. To nejlepší, co můžeme udělat, je, že se budeme 

snažit, aby byly naše odhady co nejpřesnější. Pokud bude prováděn odhad u většího 

počtu úkolů, dojde k vzájemnému vyrovnání nadhodnoceného a podhodnoceného času. 

Procento chyby v celkovém časovém odhadu projektu bude menší, jestliže bude 

projektový tým odhadovat  větší počet úkolů. Ovšem jen za předpokladu, že v odhadu 

jednotlivých úkolů půjde o náhodné malé odchylky směrem nahoru nebo dolů.  

 

Monitorování spouštěcích 
mechanismů rizika 
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4.2.1 Uvedení do tématu 

Jestliže máme některé úkoly v projektu stejné nebo podobné těm, které jsme již 

dříve realizovali v jiném projektu, bude jejich odhad samozřejmě snazší. A naopak 

pokud máme v projektu úkoly, které jsou naprosto odlišné nebo vyžadují vývoj nové 

technologie či zpracování metodiky, musíme počítat s tím, že bude jejich odhad velmi 

obtížný a následně i velmi nepřesný. Pro oba případy existují dvě základní metody 

odhadu času a to metoda PERT a pragmatická metoda. Odhad  času  metodou  PERT  je  

užitečný, když  je časový  plán v kritickém stavu nebo když máme odhadnout délku 

trvání úkolu, který je v projektu zcela nový.  U pragmatického odhadu  času se jedná o 

posouzení a stanovení časového odhadu na základě zkušeností.  

         Projektový manažer v KCZ společně se svým projektovým týmem vytváří ve 

vývojové fázi projektu projektový plán, který je složen z jednotlivých úkolů či činností. 

K těmto úkolům jsou v projektovém plánu zadáni jejich předchůdci, odpovědné osoby 

za splnění úkolu, začátek a konec úkolu a z toho plynoucí délka jeho trvání. Projektový 

plán bývá zpravidla vytvořen v počítačovém programu MS Project, což velmi 

usnadňuje práci projektového manažera při řízení projektu.  

         Detailní projektový plán je tvořen v rámci pravidelných projektových meetingů či 

na meetingu svolaném speciálně kvůli tomuto účelu. Kromě projektového manažera a 

členů projektového týmu jsou na meeting pozváni další zástupci a specialisté 

jednotlivých oddělení a to podle uvážení projektového manažera. Pro odhad délky 

trvání úkolu se v KCZ používá pouze pragmatická metoda odhadu času, což je expertní 

odhad na základě zkušeností z předchozích projektů.  

 

4.2.2 Výsledek porovnání a návrh na zlepšení 

Ø        Pragmatická metoda odhadu času je aplikovatelná na většinu časových odhadů 

úkolů v projektovém plánu. Pro výjimečné případy, kterými jsou zcela nové činnosti 

či zavádění nových technologií ovšem v KCZ systémový přístup chybí.  

        Níže jsou zpracovány tabulky 4.1 a 4.2, do nichž bylo vybráno 10 

nestandardních úkolů, které byly v jednom již realizovaném projektu provedeny. 

Výstupem je porovnání naplánovaných časových odhadů těchto úkolů podle 

pragmatické metody a vypočtených odhadů podle metody PERT se skutečnými 

délkami trvání úkolů v daném projektu. 
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Tab. 4.1 Výpočet Te - délek trvání úkolů podle metody PERT : 

  Název úkolu Tp To Tm Te 

1. vývoj nestandardního balení pro 
díly od dodavatelů 70 40 60 58,33 

2. odladění lisovací formy pro nový 
materiál na lisování čoček 50 13 20 23,83 

3. vytvoření nového dokumentu pro 
nového zákazníka 9 3 4 4,67 

4. zavedení nové technologie pro 
fotometrické měření  120 80 90 93,33 

5. výroba prototypů 45 20 30 30,83 

6. odladění nových strojů na 
výrobní lince 90 50 60 63,33 

7. proces schvalování kvality dílů 
zákazníkem 70 40 52 53,00 

8. přijetí operátorů a jejich 
proškolení 145 80 90 97,50 

9. implementace protiopatření po 
vnitřním auditu před SOP 40 17 20 22,83 

10. tvorba výkresů pro sériové formy 120 80 89 92,67 

 
     Tp = pesimistický odhad délky trvání úkolu (ve dnech) 

     To = optimistický odhad délky trvání úkolu (ve dnech) 

     Tm = nejpravděpodobnější odhad délky trvání úkolu (ve dnech) 

     Te = vypočtená délka trvání úkolu podle metody PERT = MPERT (ve dnech) 

 

Tab. 4.2  Porovnání odhadu času podle pragmatické metody a metody PERT se 

skutečnými délkami trvání úkolů v projektu: 

  Název úkolu PM MPERT SDTÚ 
SDTÚ-

PM 
SDTÚ-
MPERT 

1. 
vývoj nestandardního balení pro 
díly od dodavatelů 60 58 56 -4 -2 

2. 
odladění lisovací formy pro nový 
materiál na lisování čoček 20 24 28 8 4 

3. 
vytvoření nového dokumentu pro 
nového zákazníka 4 5 4 0 -1 

4. 
zavedení nové technologie pro 
fotometrické měření  85 93 95 10 2 

5. výroba prototypů 30 31 29 -1 -2 

6. 
odladění nových strojů na 
výrobní lince 60 63 65 5 2 

7. 
proces schvalování kvality dílů 
zákazníkem 52 53 50 -2 -3 

8. 
přijetí operátorů a jejich 
proškolení 90 98 100 10 2 

9. 
implementace protiopatření po 
vnitřním auditu před SOP 20 23 25 5 2 

10. tvorba výkresů pro sériové formy 89 93 90 1 -3 
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     PM = naplánované délky trvání úkolů podle pragmatické metody (ve dnech) 

     MPERT = vypočtené délky trvání úkolů podle metody PERT (ve dnech) 

     SDTÚ = skutečné délky trvání úkolů (ve dnech) 

     SDTÚ-PM = rozdíl mezi SDTÚ a PM (ve dnech) 

     SDTÚ-MPERT = rozdíl mezi SDTÚ a MPERT (ve dnech) 

     Zelené zvýraznění = označení metody, která se nejvíce přiblížila k SDTÚ 

 
            Výsledkem  porovnání je  vyšší účinnost  (60%) metody PERT  při   odhadování    
     délky  trvání úkolů, které  jsou  pro  společnost, projektového  manažera  a  jeho  tým 

     nové. 

Ø       Návrh na zlepšení procesu odhadování délek trvání úkolů či činností je v tomto 

případě jednoznačný. Pro odhady neznámých úkolů je lepší používat odhad 

metodou PERT. Tato metoda by měla být popsána v metodických postupech 

určených k řízení projektu na Oddělení nových projektů a projektoví manažeři by 

měli projít školením týkajícím se tohoto tématu. 

 

4.3  Odhad nákladů projektu 
         „Odhad nákladů může pomoci vyhnout se situaci, kdy skutečné náklady projektu 

překročí odhadované náklady nebo se nepodaří získat zakázku v důsledku 

nadhodnocených nákladů v průběhu koncepční fáze.“ [3] 

 

4.3.1 Uvedení do tématu 

         Odhad nákladů je nutný pro plánování projektu, k získání a k realizaci zakázky. 

Když dostane projektový manažer rozpočet pro projekt, je rozpočet buď výsledkem 

vypracovaného odhadu na nejvyšší úrovni, kdy byl projekt ve velmi raném stádiu 

přípravy koncepce, a nebo kontraktu, který vyhrál konkurenční nabídku. V každém 

případě není takový rozpočet realistický. To je důvod, proč by měl projektový manažer 

určovat rozpočet na projekt znovu. 

         V KCZ se provádí odhad nákladů na projekt v koncepční fázi z důvodu získání 

projektu a podepsání kontraktu se zákazníkem. Ve vývojové a implementační fázi 

projektu se sledují pouze náklady na přepravu dílů, investice (nákup lisovacích forem, 

přístrojů na měření dílů apod.), cestovné a náklady na testování světlometů a 

homologaci. Projektový manažer následně porovnává naplánované náklady se 

skutečnými. 
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4.3.2 Výsledek porovnání a návrh na zlepšení 

Ø  Při   předání    projektu   z   Oddělení    nových   poptávek   na    Oddělení    nových   

projektů v KCZ přebírá projektový manažer rozpočet projektu z koncepční fáze a dále 

jej neaktualizuje podle skutečného stavu projektu. Co se týče sledování nákladů 

v průběhu projektu, v KCZ se na Oddělení nových projektů monitorují nejdůležitější 

náklady týkající se projektu, ale jelikož sledování nezahrnuje všechny nákladové 

položky projektu, nemůže mít toto sledování požadovanou vypovídající schopnost. 

V konečné fázi není vlastně možné zhodnotit úspěšnost projektu na základě výše zisku 

či ztráty. 

Ø  Projektový  manažer  Oddělení  nových  projektů  by  si  měl  na  počátku vývojové 

fáze určit nový projektový rozpočet. Vycházet se dá, jako v předchozích podkapitolách, 

z detailního rozpadu projektových činností či úkolů – detailního projektového plánu, 

který v tuto dobu vytváří projektový manažer se svým týmem. Odhad nákladů by měl 

začít od nejnižší, tedy šesté, úrovně úkolů a pokračovat směrem nahoru. Náklady na 

úkol se vyjadřují v korunách a zahrnují i nepracovní výdaje (nákupy, cestovné).  Zde je 

návrh odhadu nákladů na konkrétní úkol: 

Projekt: XXX27                                               Datum vypracování: 27.3.2009 
Úkol č.558: Vytvoření PFMEA                       Vypracovala:  Martina Rýžová 
                                                                          Schválil: Miloslav Hoda 
Tab. 4.3 Výpočet časových mezd 

Časové mzdy Kč/hod Počet hodin strávených na úkolu 
Celkem v 

Kč 
Procesní inženýr 130 45 5850 
Projektový manažer 150 24 3600 
Inženýr kvality 150 27 4050 
Senior technik 200 8 1600 
Junior technik 150 16 2400 
Senior procesní inženýr 200 8 1600 
Celkem   128 19100 
 

Tab. 4.4 Výpočet ceny úkolu 

Součet nákladů na úkol Sazba v %  Celkem v Kč 
Pracovní náklady   19 100 
Režijní   10 699 
Přímé nepracovní   25 284 
Mezisoučet = vlastní náklady   55 083 
Všeobecná a správní režie   7 368 
Mezisoučet = celkové náklady   62 451 

Zisk 10 6 245 
Celkem = cena úkolu   68 696 
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         Z detailního projektového plánu je jasné, která oddělení se na daných úkolech 

podílí a tato oddělení by měla provést odhad své práce na jednotlivých úkolech. Jelikož  

je odhadování nákladů úkolů pro všechny novou záležitostí, měl by na této činnosti 

spolupracovat také zástupce Finančního oddělení.  

         Po sečtení všech vypočítaných nákladů na jednotlivé úkoly dostaneme souhrnné 

náklady na projekt. Pokud je celkový součet nepřiměřený, zkontrolujeme odhady 

tentokrát sestupným směrem (od první úrovně úkolů po úroveň šestou) a poté upravíme 

případné nesrovnalosti.   

         V průběhu projektu by měl projektový manažer porovnávat naplánované odhady 

nákladů na jednotlivé úkoly s reálnými hodnotami. Tyto hodnoty získá od členů 

projektového týmu a z Finančního oddělení. Při uzavření projektu by poté neměl být 

problém zjistit, zda byl projekt úspěšně naplánován a řízen, a jaká byla úspěšnost 

projektu po finanční stránce.  
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5. Závěr 
         Projektové řízení je specializovaný přístup, jak řídit dnešní firmy. Projektové 

řízení lze ale také pojmout jako legitimní cestu kariéry. Mnoho firem si dnes vybírá své 

vrcholové řídící pracovníky právě z řad projektových manažerů, protože řízení velkých 

a složitých projektů je jako řízení oddělení či menších společností. Projektový manažer 

by měl mít přehled o všech aspektech společnosti, technické znalosti v oboru, ale hlavně 

vědomosti z oblasti mezilidských vztahů. Z této oblasti je nejdůležitější odborností 

schopnost komunikovat. Schopnost komunikovat je v projektovém řízení absolutně 

rozhodující vlastností projektového manažera. Existuje odhad, který říká, že projektoví 

manažeři stráví 90 procent svého času právě komunikací a to s projektovým týmem, se 

zákazníky, přímými nadřízenými a top managementem společnosti [4]. Oblastí 

mezilidských vztahů se bakalářská práce nezabývala kvůli omezenému rozsahu práce.  

         Hlavním výstupem bakalářské práce jsou návrhy na zlepšení ve všech třech 

oblastech projektového řízení tzv.trojimperativu. Jedná se především o systémová 

zlepšení s rozpracováním konkrétních návrhů. Pro zlepšení řízení projektu v oblasti 

specifikace produktu je doporučeno zavést systém řízení rizik projektu, v oblasti 

časového plánování seznámit projektové manažery s metodou PERT pro odhadování 

délky trvání úkolů a v oblasti projektového finančního rozpočtu je doporučeno upravit 

projektový rozpočet hned po přijetí projektu na základě ocenění jednotlivých úkolů. 

Tyto návrhy budou poskytnuty k prostudování společnosti Koito Czech s.r.o. a to 

konkrétně Oddělení nových projektů. 

         Co říci na závěr? Projektové řízení má své silné i slabé stránky. Jelikož ale 

převládají  ty silnější, zavádí se ve firmách čím dál častěji a velmi dynamicky se rozvíjí.  

Nyní je jen na těchto firmách, zda všechny pozitivní aspekty projektového řízení využijí 

či nikoliv.  
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