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ABSTRAKT 
Plánování jakosti je jeden ze základních a nejvýznamnějších procesů systému 

managementu jakosti, které se realizuje zejména ve fázi návrhu a vývoje produktu a procesu 

jeho realizace. Plánování se významně (až z 80 %) podílí na výsledné jakosti produktu a 

zásadně tak ovlivňuje spokojenost zákazníků. Jednou z aktivit plánování jakosti je vytvoření 

plánu řízení jakosti a právě na aktualizaci plánu řízení jakosti ve společnosti Škoda Auto a.s. 

se tato práce zaměřuje. 

První kapitola diplomové práce je věnována představení společnosti Škoda Auto a.s.. 

Následující kapitola je věnována problematice projektového řízení. V další kapitole je 

popsána příručka Proces vzniku výrobku (PEP), a které činnosti z hlediska jakosti jsou 

v příručce popsány. V následující kapitole je porovnán plán řízení jakosti s modely APQP a 

VDA 4.3. V poslední kapitole je provedená analýza stávající příručky PEP a plánu řízení 

jakosti. Na základě výsledků porovnání s modely APQP a VDA 4.3 a vyhodnocení síťových 

grafů, byly navrženy možné změny v původním plánu řízení jakosti, díky kterým mohlo dojít 

ke zkrácení celkové doby trvání tohoto plánu. 

Klíčová slova: plánování jakosti, projekt, projektové řízení, plán řízení jakosti, analýza doby 

trvání projektu. 

ABSTRACT 
The quality planning is one of the basic and the most important processes of the system 

of quality management, which is implemented especially in the stage of the product design 

and development and the process of its implementation. The planning significantly 

participates in the final quality product and essentially affects the satisfaction of costumers. 

One of the key activities of the quality planning is making the plan of the quality control. The 

thesis aims at updating of the plan of the quality control in the company Škoda Auto a.s. 

The company Škoda Auto a.s. is introduced in the first chapter of the thesis. The issues 

of project control is the topic of the next chapter. In the next chapter is the manual Process 

Emergence Product described and which activities in term of quality are described in the 

manual. In the next chapter the plan of quality control is compared with models APQP and 

VDA 4.3. In the last chapter the analysis of the existing manual PEP and the plan of the 

quality control is realized. On the basis of comparsion with models APQP and VDA 4.3 and 

evaluation of the network graphs the possible changes in the plan of the quality control were 

suggested, thanks to which the total operating time of the plan could be cutted down . 

Key words: quality planning, project, project control, plan of the quality control, analysis of 

the total operation time 



 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

GQM – Oddělení řízení jakosti 

ÚSP – Úvodní studie proveditelnosti 

HMP – Hlavní manažer projektu 

CPM – Critical Path Method (Metoda kritické cesty) 

PERT – Program Evaluation and Review Technique (Metoda hodnocení a kontroly projektu) 

APQP – Moderní plánování jakosti výrobku 

VDA 4.3 – Zajištění kvality před sériovou výrobou 

PEP – příručka Proces vzniku výrobku 

GQ – Útvar jakosti 

SET – Tým, kde má každé oddělení svého zástupce 

DFMAS - Design for Manufacture , Assembly and Service 

ÄKO – Změnová komise pro předsériové změny 

KMG – Malé měřící zařízení 

GQM – 2 – oddělení Řízení jakosti produktu a projektu 
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ÚVOD 

Plánování jakosti je nejdůležitější a neoddělitelnou částí managementu jakosti. Je 

základem všech dalších činností, což je promítnuto v Juranově trilogii jakosti ale i 

v Demingově cyklu PDCA. 

Plánování jakosti zahrnuje široké spektrum aktivit, jejichž prostřednictvím se stanovují 

a dosahují cíle v oblasti jakosti, například plánování systému managementu jakosti, 

zpracování plánů jakosti, plánování znaků jakosti výrobku, plánování jakosti procesů, 

plánování použití vhodných metod, plánování kontrol, plánování preventivních opatření a 

další. 

Plán jakosti je dokument, který specifikuje procesy systému managementu jakosti a 

zdroje, které mají být použity pro specifický výrobek, projekt nebo smlouvu. Plán jakosti 

odpovídá projektu a každý projekt musí být řízen, proto je v této diplomové práci zpracovaná 

problematika projektového řízení. 

Společností Škoda Auto a.s. byl poskytnut plán řízení projektu s cílem porovnat tento 

plán s jinými výrobci automobilů. Po následném porovnání by mělo dojít ke stanovení návrhů 

na zlepšení.  
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1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI ŠKODA AUTO a.s. 

1.1 HISTORIE SPOLEČNOSTI 

Počátkem prosince roku 1895 začali mechanik Václav Laurin a knihkupec Václav 

Klement, oba dva nadšení cyklisté, vyrábět vlastní jízdní kola. Za několik let (roku 1899) 

mohl podnik Laurin & Klement zahájit výrobu motocyklů, doprovázenou úspěchy v 

mezinárodních soutěžích. Po prvních pokusech na přelomu století přešli Laurin a Klement v 

roce 1905 postupně na výrobu automobilů. 

První automobil Voiturette A byl stejně jako motocykly prodejním úspěchem a později 

se stal symbolem českého veteránu. Firmě zajistil již brzy stabilní postavení na postupně se 

rozvíjejícím mezinárodním trhu vozidel. Produkce se podstatně rozšířila a záhy překročila 

rámec rodinného podniku, a tak v roce 1907 uskutečnili jeho zakladatelé přeměnu na 

akciovou společnost, která přinesla první internacionalizaci. Závod se dále rozrůstal a po roce 

1914 se musel také účastnit válečné výroby. 

Ve dvacátých letech se projevila potřeba sloučení podniku se silným průmyslovým 

partnerem, aby se firma mohla udržet na trhu a modernizovat výrobu, jež tehdy zahrnovala 

vedle osobních vozidel rovněž různé typy nákladních vozidel, autobusy, letecké motory a 

zemědělské stroje. V roce 1925 nakonec došlo ke sloučení s podnikem Škoda Plzeň, což 

zároveň znamenalo konec značky Laurin & Klement. Již v roce 1930 se produkce automobilů 

v rámci koncernu Škoda opět vydělila jako samostatná Akciová společnost pro automobilový 

průmysl (ASAP), které se po odeznění světové hospodářské krize posléze podařilo uspět na 

mezinárodním automobilovém trhu modelem Škoda Popular. 

Po 2. světové válce byla společnost v rámci socializace přeměněna na národní podnik s 

označením AZNP Škoda, jemuž náleželo v souvislosti s politickým vývojem země monopolní 

postavení ve výrobě vozidel. 

Počátkem sedmdesátých let nastala permanentní stagnace hospodářského systému, která 

poznamenala také mladoboleslavské automobilové závody, a to i přes jejich vedoucí 

postavení na východoevropském trhu. Nový průlom zaznamenala výroba teprve se zavedením 

modelové řady Škoda Favorit v roce 1987. 

Po politickém převratu v roce 1989 začala vláda Československé republiky a vedení 

firmy Škoda v Mladé Boleslavi hledat v nových podmínkách tržního hospodářství silného 
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zahraničního partnera, který by zajistil svými zkušenostmi a investicemi mezinárodní 

konkurenceschopnost. V prosinci 1990 se vláda rozhodla pro spolupráci s německým 

koncernem Volkswagen. 16. dubna 1991 zahájil svou činnost společný podnik Škoda, 

automobilová a.s., jenž se stal vedle firem VW, Audi a Seat čtvrtou značkou koncernu. Nyní 

koncern zahrnuje celkem 8 automobilových značek. 

1.2 SOUČASNOST 

ŠKODA AUTO a.s. má v současné době v České republice 3 závody, a to v Mladé 

Boleslavi, Kvasinách a ve Vrchlabí. Automobily Škoda jsou vyráběny kromě České republiky 

i na Ukrajině, v Indii, Bosně a Hercegovině, Kazachstánu, Číně a v Rusku. Zde jsou 

kompletovány rozložené vozy z dílů a komponentů expedovaných z České republiky. 

Společnost v roce 2008 zaměstnávala celkem 25331 zaměstnanců.  

Společnost je certifikována dle certifikátů QMS a EMS. Certifikáty potvrzují, že 

ŠKODA AUTO ve vývoji, výrobě, prodeji a servisu vozidel, agregátů a nářadí, i prodeji 

originálních náhradních dílů a příslušenství zavedla a používá systém zaručující kvalitu dle 

normy ISO 9001:2000 a systém environmentálního řízení dle normy EN ISO 14001:2004. 

1.3 POLITIKA SPOLEČNOSTI 

Odkaz zakladatelů: „Jen to nejlepší, co můžeme udělat, jest pro naše zákazníky dosti 

dobré.”(Laurin & Klement, 1914) 

Škoda Auto vyvíjí, vyrábí a nabízí kvalitní a k životnímu prostředí šetrné automobily, 

originální díly a příslušenství, které svými vlastnostmi nejen splňují, ale i předčí přání 

zákazníků. Cílem společnosti Škoda Auto je v souladu s koncernovou strategií 

VOLKSWAGEN EXCELLENCE nadchnout zákazníky tak, aby se ke značce Škoda s 

důvěrou vraceli. 

Zárukou dosažení špičkových výsledků a úspěšné budoucnosti společnosti Škoda Auto je 

dodržování následujících zásad všemi zaměstnanci: 

• Škoda Auto se při vývoji, výrobě, prodeji i poskytování služeb řídí přáními svých 

externích i interních zákazníků. 

• Škoda Auto se zavazuje nejen k plnění všech požadavků vyplývajících ze zákonů a 

nařízení, ale také k neustálému zlepšování svých výrobků a procesů tak, aby byla 

zvyšována podnikatelská úspěšnost a zároveň bylo trvale snižováno zatěžování životního 

prostředí. 
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• Škoda Auto vytváří se smluvními partnery i s veřejností vzájemně prospěšné a vyvážené 

vztahy. 

• Škoda Auto důsledně dbá na prevenci znečišťování životního prostředí a na šetrné 

využívání přírodních zdrojů, používá ekologicky šetrné materiály a technologie. K tomu 

podněcuje i smluvní partnery. 

• Každý zaměstnanec Škoda Auto odpovídá za kvalitu a neustálé zdokonalování své práce, 

ochranu životního prostředí, majetku a informací společnosti. 

• Vedení Škoda Auto podporuje své zaměstnance v jejich osobním rozvoji a v souladu se 

zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vytváří vhodné prostředí pro jejich 

spokojenost a odvádění konkurenceschopné kvality. 

Vedení společnosti Škoda Auto se zavazuje vytvářet podmínky pro splnění cílů a uvedených 

zásad. Od svých zaměstnanců očekává plnou podporu při jejich naplňování. [16] 

Tato diplomová práce byla zpracovávaná na oddělení jakosti GQM – 2 (oddělení Řízení 

jakosti produktu a projektu) na útvaru Řízení jakosti (GQ). Organizační struktura útvaru 

Řízení jakosti je znázorněna na obrázku 1. 

 

Obr. 1 Organizační struktura útvaru Řízení jakosti 

Plánování jakosti je nejdůležitější a neoddělitelnou částí managementu jakosti. Je 

základem všech dalších činností, což je promítnuto v Juranově trilogii jakosti: plánování 

jakosti, řízení jakosti, zlepšování jakosti ale i v Demingově cyklu PDCA (P – plánuj, D – 

dělej, C – kontroluj, A – akce). 

Plánování jakosti lze definovat jako: „Část managementu jakosti zaměřenou na 

stanovení cílů jakosti a specifikaci nezbytných procesů, souvisejících zdrojů pro jejich 
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splnění.“ [1] Plánování jakosti zahrnuje široké spektrum aktivit, jejichž prostřednictvím se 

stanovují a dosahují cíle v oblasti jakosti, například plánování systému managementu jakosti, 

zpracování plánů jakosti, plánování znaků jakosti výrobku, plánování jakosti procesů, 

plánování použití vhodných metod, plánování kontrol, plánování preventivních opatření a 

další. [1] 

Plán jakosti lze definovat jako: „Dokument, který specifikuje procesy systému 

managementu jakosti a zdroje, které mají být použity pro specifický výrobek, projekt nebo 

smlouvu.“ [2] Plán jakosti má být v souladu se všemi ostatními požadavky systému 

managementu jakosti organizace a má zajistit splnění specifických požadavků na výrobek, 

projekt nebo smlouvu. [2] 

Každý plán jakosti produktu je unikátní. Skutečné časové rozvržení a prováděcí 

posloupnost závisejí na potřebách a očekáváních zákazníka a/nebo na jiných praktických 

skutečnostech. Čím dříve lze pracovní postupy, nástroje a analytické metody zařadit do cyklu 

plánování jakosti produktu, tím lépe. [3] 

Plán jakosti odpovídá projektu a každý projekt musí být řízen, proto je následující 

kapitola věnována metodice projektového řízení. 

2 METODIKA PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ 

Projektový management nevznikl náhle, ale postupně se vyvíjel až do současné podoby. 

Již u průkopníků průmyslové revoluce (Edison, Siemens, Benz, Křižík aj.) lze vysledovat 

prvky projektového managementu. Tito velikáni byli inženýry, projektanty a podnikateli 

současně a na jejich projektech spolu s nimi pracovali jejich dílovedoucí i řadoví dělníci.  

Podmínky projektového managementu jsou nyní však zcela odlišné od podmínek 

v počátku průmyslové revoluce. Zatímco v případě zmíněných průkopníků technického věku 

postačovalo umění řídit izolovaný projekt, řízení změn v moderní organizaci – tedy řízení 

pomocí projektů – vyžaduje zvládnout širokou paletu faktorů působících nejen v systému 

samotném, ale i v jeho okolí. Je tedy třeba zvládnout vztahy řady paralelních nebo i na sebe 

navazujících projektů. [4] 
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2.1 PROJEKT 

Často se setkáváme s názorem, že projekt je složka dokumentace, podle které se něco 

bude dělat, nebo že projekt je vlastně každý nový výrobek, který zavádíme, ale nic jiného. 

Je mnoho způsobů jak definovat projekt. Byla vybrána následující definice: Projekt je 

cílevědomý návrh, který zahrnuje řadu činností a úkolů vyžadující vynaložení potřebných 

zdrojů. [6] 

Projekty je možné rozdělovat z hlediska výsledného produktu na hmotné projekty (např. 

hardware) a nehmotné projekty (např. software). Z hlediska zadavatele na osobní nebo 

rodinné, zadané vlastníkem podniku, zadané zákazníkem a zadané státem. A také z hlediska 

složitosti a délky řešení na komplexní, speciální a jednoduchý. 

Základní znaky projektu: 

1. Jedinečný záměr přesahující každodenní úkoly (odlišuje se od rutinních činností 

obsahem i cílovým zaměřením). 

2. Neopakovatelnost. 

3. Jednoznačně stanovený úkol (měřitelnost, konkrétnost, dosažitelnost). 

4. Jasně definované odpovědnosti za výsledek. 

5. Definovaný počáteční a konečný termín (projekt je dočasnou strukturou). 

6. Omezené zdroje (spolupracovníci, finance, zařízení, atd.). 

7. Pevný rozpočet a pevné kapacity. 

8.  Interdisciplinární spolupráce. 

9. Komplexní požadavky. 

10. Vysoký stupeň inovace. 

11. Vysoké riziko. 

Projekt se tedy dá shrnout jako: jedinečná soustava činností směřujících k předem 

stanovenému a jasně definovanému cíli, která má určený začátek a konec, která vyžaduje 

spolupráci různých profesí, váže jejich kapacity a jejich úsilí a využívá (případně 

spotřebovává) pro vytvoření cílových výstupů informace, materiál, peníze, schopnosti a 

dovednosti zúčastněných lidí. 

Projekt jako proces: projekt je jednorázová transformace vstupů (informace, prostředí, 

materiál, peníze, schopnosti a dovednosti zúčastněných lidí) na výstupy (cílové produkty), za 
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pomocí vývojových činností (projektové aktivity), uspořádaných do etap, kroků, úkonů a 

koordinovaných řídícími činnostmi. Projekt jako proces je znázorněn na obrázku 2. 

 
Obr. 2 Projekt jako proces [7] 

Aby byl projekt úspěšně realizován, musí se řídit. Pro řízení projektu k úspěchu je nutné 

zpracovat scénář či osnovu – plány projektu. Aby plány projektu byly použitelné a měly 

naději na úspěch, musí být zakotveny v širších souvislostech okolí projektu. Musí být 

vytvořena strategie projektu. Často právě ona, či spíše její nedostatek, bývá příčinou 

neúspěchu projektu. [7] 

Dimenze úspěšnosti projektu: 

Úspěch projektu znamená splnění cíle ve třech dimenzích: 

- věcně (co se má v projektu udělat), 

- časově (kdy se to má v projektu udělat), 

- nákladově (za kolik se to má v projektu udělat). 

Každý projekt má třídimenzionální cíl, který graficky znázorňuje obrázek 3. 

 

    

 

  

 

  

  

Obr. 3 Třídimenzionální cíl projektu 

Projekt je určen definovaným rozsahem činností, které mají být realizovány v rámci 

určeného časového horizontu a schválených nákladů. Tyto tři základní faktory musejí být 

Cíl a jeho 
dimenze 

CO? 

KDY? 

ZA KOLIK? 

Cíl 

Strategie 

Náklady 
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efektivně kombinovány, aby bylo dosaženo očekávaných výsledků. Je-li jeden z faktorů mimo 

oblast udržitelnosti projektu, musí být zbylé dva upraveny. Tato závislost je vyjádřena 

trojimperativem: „Čas – Provedení – Náklady“ a zachycena na obrázku 4. [7]  

 

Obr. 4 Trojimperativ [7] 

Náklady se obvykle počítají v penězích, ale mohou být někdy uvedeny počtem 

pracovních hodin nebo také pracovními hodinami v jednotlivých kategoriích, např. 

samostatný inženýr, inženýr a pomocný technik. [8]  

Správná třídimenzionalita projektu vzniká vždy procesem plánování. Nejprve se musí 

zcela přesně naplánovat obsah – co se má udělat. Je třeba jasně a jednoznačně zformulovat, co 

bude existovat po ukončení projektu, případně které činnosti budou vykonány. Každý projekt 

by měl mít svůj cíl. 

Je-li jasné, co se má udělat (první dimenze trojimperativu), pak se musí říci, jak to 

udělat – tedy popsat postup, jak má být cíle dosaženo. Přitom je důležité soustředit se na věci, 

které mají být realizovány nejdříve, jaké potom, jaké se mohou realizovat současně a jaké 

věci musí být hotovy, aby se mohlo pokračovat dál. Zpočátku není nutné řešit otázku času – 

kdy který krok se má udělat. [7] 

V projektu rozeznáváme: 

- projektové etapy, 

- projektové kroky, 

- projektové úkony. 

Etapy za sebou následují sekvenčně. Na konci každé etapy je tzv. brána, která projekt 

propustí do další etapy. V rámci etapy se provádějí kroky, které mohou jít i současně. Každý 

krok vytváří dílčí produkt, který přispívá do konečného celku. Etapy a kroky plánujeme na 
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celý projekt. Úkony jsou elementární balíčky práce přidělované jednotlivcům nebo malým 

týmům. Úkony nemá cenu plánovat na dobu dopředu. Jelikož projekt doprovázejí změny, 

které způsobí, že bychom detailní plán úkonů v pozdních etapách stále předělávali.  

Když už je stanoveno, co se má dělat a je dostatek podkladů pro určování, s kým se to 

bude dělat, naplánují se potřebné projektové role, které se začnou obsazovat konkrétními 

lidmi. Tím je vytvořen projektový tým. Nyní je poskytnut rámec, ve kterém je možné 

odpovědět na otázky zbylých dvou dimenzí trojimperativu - kdy se co udělá a za kolik se to 

udělá. [7] 

2.2 MANAGEMENT (ŘÍZENÍ) 

Proces řízení neboli management se zabývá koordinací zdrojů za účelem dosažení 

stanoveného cíle.  

Teorie řízení člení management na čtyři hlavní manažerské činnosti: 

- Plánování; 

- Organizování; 

- Vedení lidí; 

- Kontrolování. 

V běžném řízení firmy se manažeři zabývají při plánování plánem odbytu, výroby, 

zásobování, investic, plánem práce, výzkumu a vývoje, finančním plánem. Při organizování 

použitím vhodné organizační struktury (resp. její změnou) a zdokonalováním organizačních 

směrnic. Při vedení lidí je na základě jejich potřeb motivují k co nejlepší práci pro firmu a 

využívají k tomu různé stimuly (ohodnocení, odměny, pochvaly, povýšení), v personalistice 

jde o obsazování pracovních míst o jejich udržování v chodu na požadované úrovni kvality 

práce. Při kontrole získávají manažeři informace o plnění plánovaných cílů a zjišťují 

odchylky za účelem zjednání nápravy (regulace). 

Důležité je uvědomit si, že manažer neřídí podnik či výrobu, ale lidi, kteří s ním mají 

sdílet a naplňovat poslání firmy.  

Manažer je pracovník, který aktivně realizuje řídící činnosti, pro něž je vybaven 

odpovídající pravomocí. Může jím být sám podnikatel nebo touto funkcí pověří vybraného 

člověka s potřebnou manažerskou odborností. [9] 



Diplomová práce  Bc. Markéta Hušková 
 

12 

 

2.3 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ 

Pojem projektové řízení je překlad anglického termínu „Project Management“. Pro 

správné pochopení tohoto pojmu je nutné klást důraz především na filozofii přístupu k řízení 

projektu s přesně stanoveným cílem.  

Je nutné rozlišovat pojmy projektové řízení a řízení projektu. Pod označením řízení 

projektu chápeme ty činnosti, které souvisí se zabezpečením realizace konkrétního projektu 

(od plánování až po vypracování). Manažerské činnosti jsou v řízení konkrétního projektu 

specifické v tom, že jde o neopakovatelný proces. Vstoupí-li do tohoto procesu organizační a 

koordinační aktivity zabezpečující vzájemnou koordinaci více projektů, rozšiřujeme dané 

označení na zavedení pojmu projektové řízení. Konečných výstupů a změn je v organizaci 

dosahováno pomocí konkrétních projektů, které však musí být účelně provázané a strategicky 

řízené. 

Vlastní projektové řízení vzniklo v 50. letech jako výzkumný úkol ministerstva obrany 

USA vymyslet metodu řízení vývoje složitých zbrojních systémů. Účinnost projektového 

řízení roste spolu s délkou a složitostí projektu. Vztah mezi projektovým řízením a řízením 

projektu je znázorněn na obrázku 5. [7], [6], [5] 

 
Obr. 5 Projektové řízení a řízení projektu 

Fáze projektového cyklu („fáze životního cyklu projektu“) 

- Koncepční (předprojektová, předinvestiční); 

- Realizační (projektová, investiční); 

- Provozní. 
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2.3.1 Koncepční fáze 
Analýza požadavků a podmínek:  

Určení inovace a cílů: V prvním kroku při rozboru situace je nutné si vyjasnit, v čem 

spočívá problém, co řešit (inovace) a čeho chceme dosáhnout – jakého cíle. Nedílným 

požadavkem je formulovat proč chceme stanoveného cíle dosáhnout. Daný cíl (primární, 

strategický) má však obvykle svoji hierarchickou strukturu. Skládá se z nižších cílových 

bloků a skupin až po dílčí konkrétní a měřitelné cíle. K cílům na jednotlivých úrovních se 

přiřadí určení zodpovědnosti pro příslušné členy vrcholového managementu a posléze i pro 

příslušné členy projektového týmu. Hierarchická struktura činností snižuje pravděpodobnost, 

že něco vypadne. Účelem je zajistit, aby všechny požadované projektové činnosti byly 

logicky identifikovány a propojeny. 

Definování strategie: Víme – li, čeho chceme dosáhnout a proč, musíme si také 

rozmyslet jak, jakými postupy se k cíli dostaneme, čili určit strategii k dosažení cíle. Tyto 

postupy jsou usměrňovány dvěma činiteli:  

- Dlouhodobými cíli firmy (vycházejí z analýzy příležitostí); 

- Dostupnými zdroji, se kterými lze počítat při řešení a realizaci projektu.  

Z definice cílů a strategie musí tedy vyplynout, co má být uděláno (specifikace návrhů), 

v jakém čase a při jakých nákladech.  

Zadání návrhu: Zadavatel projektu (vrcholový management firmy) určí kmenový 

projektový tým v čele s pověřeným budoucím dozorem projektu a zadá jim úkol připravit 

návrhy variant a vypracovat pro ně úvodní studie proveditelnosti. Současně určí osobu, která 

bude tyto práce řídit. Jelikož jde o zásadní etapu koncepční fáze, která si již vyžádá určité 

finanční prostředky, je nutné, aby zadání bylo všem zainteresovaným předáno písemně a 

schváleno ředitelem firmy (zadavatelem). [9] 

Úvodní (předběžná) studie proveditelnosti: (ÚSP) 

Úvodní studie proveditelnosti mohou být u jednotlivých projektů dostatečným 

podkladem pro rozhodování, zda pokračovat v realizační fázi. U komplexních a speciálních 

projektů jsou však nezbytné pro rozhodnutí, jestli se má v případě pokračovat nebo návrh 

projektu zamítnout. 

Analýza poptávky: Koupěschopná poptávka představuje množství zboží, které může být 

v dané době za danou cenu na trhu prodáno. Jde o rovnovážné množství a o rovnovážnou 

cenu, které se zjistí z analýzy poptávky. Z průzkumu trhu bychom měli být schopni určit 
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zvolený segment koupěschopných zákazníků, kteří mají zájem o naše služby. Při určování 

vývoje poptávky je třeba:  

- Shromáždit a analyzovat údaje o dosavadní poptávce; 

- Roztřídit tyto údaje podle tržních segmentů; 

- Určit faktory, které v minulosti v rozhodující míře ovlivňovaly poptávku a nalézt vztahy 

mezi těmito faktory a poptávkou; 

- Předpovědět vývoj těchto faktorů. [9] 

Kapacita a výkony: Výrobní kapacita je maximální schopnost podniku vyrábět a 

prodávat určité produkty za dané časové období při optimální technologii a organizaci výroby 

a při racionálním využití daného investičního majetku. Velikost výrobní kapacity závisí na 

množství a druzích disponibilních výrobních zařízení, někdy i na velikosti výrobní plochy 

nebo počtu a kvalifikaci dělníků. Kapacita musí být určována i v souladu s výsledky analýzy 

poptávky a s prognózou prodeje. S kapacitou výrobního objektu úzce souvisí pojmy objem 

produkce a výkony. Objem produkce vyjadřuje velikost výrobního úkolu, resp. výsledku 

výroby za určité období. Výkony podniku jsou peněžním vyjádřením objemu produkce. [9] 

Vstupy: Účelem je stanovit pro projektovaný objekt potřebné množství surovin, 

základního a pomocného materiálu, energie, navíc pak také odpovídající náklady. Poměrně 

přesně lze v této fázi určit potřebu vstupního základního materiálu, ostatní však závisí na 

vypočteném počtu pracovníků, strojů a zařízení, ploch a obestavěném objemu budov. U všech 

vstupů nelze podceňovat ani rizika spojená se zabezpečováním dodávek v požadovaném 

množství, čase a kvalitě. [9] 

Technické řešení projektu:  

Pojetí technické základny: V této fázi jde o stručné zdůvodnění volby konkrétní technické 

základny projektu ve smyslu použité techniky, technologie a organizace provozu.  

Popis technologie: Zde je důležité definovat technologické varianty řešení projektu, aby 

z nich bylo možné vybrat optimální variantu. Vychází se ze zvoleného pojetí technické 

základny a přihlíží se i k disponibilním finančním prostředkům a k možnostem získání 

požadované technologie. 

Strojní zařízení: Výběr strojů a zařízení souvisí s volbou technologie a s plánovanou 

kapacitou. Zvolené stroje a zařízení je vhodné uvést v seznamu, kde kromě typů a výrobců se 

uvedou požadavky na výrobní plochu, instalovaný výkon, spotřebu vody, stlačený vzduch a 

hlavně pořizovací náklady včetně montáže. 
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Předpokládaná kompozice ploch: Představa o tom jak budou uspořádány podlahové plochy, je 

podmínkou pro volbu provozních objektů. 

Stavby a stavební práce: Předběžná volba vhodných budov pro daný projekt. Záleží na 

předpokládané kompozici ploch. [9] 

Struktura pracovních sil: Pracovní síly postačí členit v ÚSP podle následujícího 

schématu.  

Pracovníci   dělníci   výrobní (úkolová mzda) 

      režijní (časová mzda) 

   úředníci  vrcholový management (plat) 

      střední management (plat) 

      provozní management (plat) 

Zde je nutné si především ujasnit výši mezd a platů, s jakými bude možné v projektu počítat. 

[9] 

Organizace závodu: Tato část ÚSP nám má usnadnit odhad režijních nákladů. K tomu je 

vhodné rozdělit závod na nákladová střediska (výrobní, obslužná, správní) a rozvážit, které 

druhy činností a služeb jsou nezbytné k dosažení strategických cílů. [9] 

Lokalita a pozemek: Zvažujeme výběr vhodných lokalit, a to jak z hlediska 

geologického, vodohospodářských podmínek, tak i z hlediska dostupnosti materiálních a 

lidských zdrojů a odbytišť. [9] 

Finanční a ekologická analýza: Ta je výslednou a nejdůležitější částí ÚSP, protože 

slouží k rozhodování o dalším osudu projektu. U každých z navrhovaných variant musíme 

zjistit jejich efektivnost a zejména její dopad na Cash Flow podniku. [9] 

Metody výběru varianty: 

Porovnání výhod a nevýhod: Nejméně přesná metoda, ale pro předběžný výběr varianty 

postačí. Podstata spočívá v tom, že se každé variantě vyhradí list papíru, v záhlaví se označí 

písmenem a názvem projektu, schematicky se znázorní a stručně popíše. Pod schématem se 

heslovitě uvedou činnosti, které je potřeba vykonat pro její realizaci. To vše by mělo zaplnit 

maximálně horní polovinu listu. Zbylá část se rozdělí na dvě části. Do první se zapíší výhody 

dané varianty a do druhé nevýhody tak, jak si je navrhovatelé projektu uvědomují. Takto 

znázorněné varianty se porovnají a vybere se ta, která má nejvíce výhod a nejméně nevýhod. 

Příklad porovnání výhod a nevýhod je uveden na obrázku 6. [9] 
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Obr. 6 Porovnání výhod a nevýhod [9] 

Hodnocení činitelů: Předností této metody je to, že umožňuje hodnotit varianty i podle 

činitelů, které nelze vyjádřit finančně. Příklad hodnocení činitelů je uveden na obrázku 7. [9] 

 
Obr. 7 Hodnocení činitelů [9] 

Hodnocení ekonomické efektivnosti investic: Předchozí metody musíme pokládat 

v situacích, kdy nemáme k dispozici dostatečné údaje pro hodnocení ekonomické, za 

pomocné. Proto jakmile údaje získáme, musíme vybrané varianty podrobit ekonomickému 

rozboru a zajistit jejich vliv na finanční situaci podniku. Při rozhodování o investicích však 

nesmíme zapomínat na jednu důležitou zásadu, která zní: Nepořizovat nové investice v době 

nejvyšší prosperity! [9] 

Studie proveditelnosti: 

Poté co ÚSP prokázala nadějnost projektu, je nutné vypracovat Studii proveditelnosti. 

To se týká především velkých investičních projektů spojených s výstavbou. U méně 

náročných projektů obvykle postačí upřesnit ÚSP. [9] 

 

 



Diplomová práce  Bc. Markéta Hušková 
 

17 

 

Vyhodnocení návrhu projektu: 

Východiska pro rozhodování: Došli jsme k okamžiku, kdy má vrcholový management 

firmy rozhodnout o dalším osudu projektu, zda jej realizovat nebo opustit. Byla vypracována 

ÚSP a po jejím kladném vyhodnocení i úplná Studie proveditelnosti, v níž každá její kapitola 

je zdrojem informací pro rozhodování, jestliže splňuje všechny požadavky na: přesnost, 

úplnost, stručnost, věcnost a včasnost. [9] 

Rozhodnutí o projektu: Dospěli jsme do stádia, kdy se máme rozhodnout, zda projekt 

v některých částech upravit, nebo jej přijmout bez dalších úprav, či od něj zcela upustit. Tím 

koncepční fáze končí. Pokud nakonec vrcholový management firmy navrhované řešení 

schválí, přechází projekt do další fáze, a to realizační. [9] 

2.3.2 Realizační fáze 
Personální zajištění: 

Na počátku realizační fáze jsou vrcholovým manažerem jmenováni hlavní manažer 

projektu (HMP) a členové projektového týmu. 

Manažer projektu: Hlavní manažer projektu je obvykle vybrán z kmenového 

projektového týmu, kde se účastnil prací na koncepční fázi. Jeho úkolem je být současně 

vedoucím, plánovačem, organizátorem, koordinátorem, kontrolorem a vyjednavačem a 

s těmito charakteristikami je spojena široká zodpovědnost. Požadavky na manažera projektu 

jsou náročné a mnohdy se ve firmě nenajde člověk, který by vše splňoval. Potom je lepší 

obrátit se na některou projektovou organizaci. [9] 

Členové projektového týmu: HMP si musí vybrat schopné spolupracovníky, se zájmem 

o věc, ochotné pracovat v týmu bez ohledu na osobní prospěch a čas. Jejich oborové zaměření 

bude záviset na obsahu projektu. Pro všechny schválené členy projektového týmu i týmu 

spolupracovníků musí HMP připravit zásady a pravidla spolupráce a na první schůzce je ke 

všeobecné shodě projednat. Jmenování členem projektového týmu i spolupracovníků má být 

provedeno písemnou formou se specifikací povinností, pravomocí, systému odměňování a 

s podpisem vrcholového manažera. Počet členů stálého projektového týmu má být co 

nejmenší, protože je akceschopnější. [9] 

Organizace projektového managementu: 

Začlenění projektového managementu do organizační struktury firmy je úkolem 

vrcholového managementu. Na vypracování návrhů na řešení uvedených problémů se má 

manažer projektu podílet, protože tím může napomoci k odstranění budoucích rozporů. Pro 
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organizační uspořádání projektového managementu neexistuje žádná norma, ale nejčastěji se 

uplatňuje útvarová (funkční), projektová a maticová struktura. Modely organizačních struktur 

jsou znázorněny na obrázku 8. [9] 

 
Obr. 8 Modely organizačního uspořádání projektového managementu [9] 

Útvarový projektový management: Tato organizační forma je vhodná pro řízení 

jednoduchých projektů nebo pro případ, že se ve firmě projektový management zavádí. Zde je 

projektové řízení založeno na pracovních poradách se spolupracovníky a řízení realizace 

projektu je v kompetenci liniových manažerů. [9] 

Čistý projektový management: Tato forma projektového managementu je zvláště 

vhodná pro řízení menšího počtu rozsáhlých a dlouhodobých projektů s potřebou mnoha 

specialistů, uvolněných z liniových útvarů. Zde se z liniové struktury vyčlení nezávislé 

oddělení projektového managementu, které obsahuje jeden i více projektových týmů, řešících 

jednotlivé projekty. [9] 

Maticový projektový management: Maticová organizační struktura je vhodná pro 

realizaci mnoha středně velkých a paralelně běžících projektů, které vyžadují společné 

disponibilní lidské zdroje. Klade však vysoké nároky na komunikační a koordinační 

schopnosti projektových i liniových manažerů. Vzniká tak, že stávající liniová funkcionální 

struktura se doplní o další nevelký úsek – o útvar projektového managementu, jehož šéf je 

postaven na úroveň ostatních náměstků. Manažeři projektů odpovídají za definování úkolů, 

které mají být provedeny. [9] 

Plánovací proces: 

Plánovací proces je nezbytně nutný pro realizaci projektu. Postupné plánovací kroky 

jsou znázorněny na obrázku 9. Plány jsou nutné proto, že napomáhají komunikaci mezi 

subjekty zúčastněnými při realizaci projektu a koordinaci jejich práce. Jsou základem pro 
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sledování průběhu projektu, pro řešení odchylek od plánu a zadavateli slouží ke kontrole 

postupu prací a čerpání nákladů. [9] 

 
Obr. 9 Proces plánování projektu [9] 

Cíle a strategie: Při tvorbě každého plánu si vždy musíme uspokojivě odpovědět na 

otázku, proč jej sestavujeme, čeho chceme dosáhnout. Proto prvním krokem plánovacího 

procesu je stručný popis cílů projektu, které jsme definovali již na počátku koncepční fáze. 

Stejně tak musíme mít na zřeteli otázku, jak stanovených cílů dosáhnout, jakými postupy, čili 

zopakovat si strategii, kterou jsme si stanovili také v koncepční fázi. [9], [10]  

Věcná dekompozice: Dekompozice znamená rozklad systému projektu na menší celky 

tak, aby byla patrná komplexnost projektu a bylo usnadněno jeho řízení a kontrola. Rozklad 

sytému projektu je vidět na obrázku 10. V tomto kroku jde tedy o odpověď na otázku, co má 

být uděláno, tj. jaké konkrétní úkoly bude třeba splnit v průběhu projektu a jaké budou 

v celém systému projektu vazby mezi nimi. Na vlastní dekompozici se má podílet nejen 

HMP, ale i ostatní manažeři dílčích částí projektu a členové projektového týmu, kteří budou 

plán využívat po celou dobu realizace. [9], [10]  

 
Obr. 10 Věcná dekompozice projektu [9] 

Organizační dekompozice: následuje třetí krok, v němž se má rozhodnout, kdo bude 

projektové činnosti vykonávat. Musí být určena organizace projektového týmu a rozděleny 

projektové role – vypracovány popisy prací. Popisy funkcí se nemusí vypracovávat vždy 
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v plném rozsahu. Pro opakující se funkce lze použít standardní dříve vytvořené popisy a nově 

popsat jen specifické projektové funkce pro konkrétní úkoly. Příklad organizační 

dekompozice je znázorněn na obrázku 11. [9], [10]  

 
Obr. 11 Organizační dekompozice projektu [9] 

Matice odpovědností: Současně se zodpovězením otázky, kdo bude projektové činnosti 

provádět, je nezbytné též určit, kdo bude mít za co odpovědnost, tzn. přesně vymezit 

pravomoci a odpovědnosti členů projektového týmu – např. pomocí matice zodpovědnosti, 

která je znázorněna na obrázku 12. Ta popisuje vztahy jednotlivých členů projektového týmu 

a interních i externích spolupracovníků k činnostem řešeným v rámci daného projektu. Matice 

musí být výsledkem jednání HMP se členy týmu spolupracovníků a jejich liniovými 

vedoucími. Matice sama bývá s postupem projektových prací upravována tak, aby co nejlépe 

vyjadřovala potřeby řízení projektu. [9], [10]  

 
Obr. 12 Matice odpovědnosti [9] 

Časové plánování: Prvním krokem je sestavení seznamu činností s požadavky na jejich 

logickou návaznost a určení předpokládaných dob jejich trvání. Vycházíme z věcné 

dekompozice, kterou upravíme právě s ohledem na logickou návaznost činností. Tomuto 

kroku říkáme analýza struktury procesu. Druhým krokem je analýza času, tj. výpočet celkové 
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doby trvání projektu, určení činností ležících na kritické cestě a zajištění časových rezerv u 

ostatních činností.  

Analýza struktury procesu: Vytvoření seznamu činností slouží k tomu, abychom získali 

přehled o všech činnostech nutných k dosažení cíle a o jejich vzájemných vazbách. To 

znamená, že si musíme ujasnit: 

- které činnosti musí být ukončeny dříve, než může daná činnost začít, 

- které činnosti nemohou začít dříve, než daná činnost skončí, 

- které mohou probíhat paralelně s danou činností.  

K tomu je nejvhodnější použít vývojový diagram, na základě čehož již celkem snadno 

vytvoříme síťový graf. Síťový graf je orientovaný, ohodnocený, souvislý, acyklický a konečný 

graf. Orientovaný znamená, že v grafu jsou šipkami znázorněny vzájemné závislosti mezi 

jednotlivými činnostmi. Všechny činnosti musí být ohodnoceny dobami trvání. Graf musí být 

souvislý, tj. všechny činnosti musí být nějakým způsobem vzájemně propojeny a nesmí 

v žádném místě tvořit cyklus. Graf musí mít začátek a konec. Příklad síťového grafu je 

znázorněn na obrázku 13. [9], [11]   

 
Obr. 13 Síťový graf [9] 

Analýza času metodou CPM (Critical Part Method): Metoda kritické cesty slouží k analýze 

kritického průběhu činností ve složených návazných procesech. Analýza kritického průběhu 

činností je založena na sestavení síťového grafu jako modelu projektu a na nalezení kritické 

cesty v něm. Kritická cesta je nejdelší cesta v grafu po činnostech bez časových rezerv. 

Činnosti ležící na kritické cestě jsou kritickými činnostmi, a protože nemají žádnou časovou 

rezervu, délka kritické cesty tím také určuje nejkratší možnou dobu trvání celého projektu. 

Dojde-li k prodloužení celkového času projektu, zvýší se i celkové náklady na projekt. [9], 

[12], [15]  

Analýza času PERT (Program Evaluation and Review Technique - Metoda hodnocení a 

kontroly projektu): Analýza projektu, která má deterministickou strukturu projektu a 

stochasticky časové ohodnocení činností (u metody CPM jsou obě hodnoty deterministické). 
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Zde tedy mají všechny činnosti určitou pravděpodobnost být na kritické cestě, protože jsou 

náhodnou veličinou. Náhodné veličiny jsou výsledky optimistického (a) a pesimistického (b) 

odhadu a nejpravděpodobnější doby trvání (m). Dále se pracuje s veličinami „směrodatná 

odchylka (σ), „rozptyl“ (σ2) a „střední hodnota“ (μ). Jedním z přístupů k řešení pak je, že 

pomocí vztahů uvedených ukazatelů převedeme stochastický model na deterministický a 

analýza času se provádí analogicky s metodou CPM. Postup výpočtu je pak stejný. [9], [13] 

Ganttův diagram: Síťový graf je výborným nástrojem pro plánování průběhu projektu, ale pro 

řízení jeho realizace není příliš praktický. Manažeři projektů potřebují přehlednější nástroj, a 

tím je právě Ganttův diagram, který je znázorněn na obrázku 14. Tento diagram slouží ke 

kalendářnímu plánování a k evidenci plnění prací. Při kontrole plnění úkolů se 

z harmonogramu zjišťují odchylky a u záporných odchylek se rozhoduje o opatřeních k jejich 

odstranění. [9] 

 
Obr. 14 Ganttův diagram [2] 

Plán zdrojů a nákladů: K plánování zdrojů i nákladů je vhodný právě Ganttův diagram 

doplněný o histogram zdrojů. Harmonogram je doplněn o potřebné počty zdrojů, které svisle 

v každém časovém sloupci sečteme a vyneseme jako vodorovnou úsečku do histogramu. 

Vytvořený histogram ukáže potřebu zdrojů v každém časovém okamžiku. Obtížnou prací je 

potřeba histogram pokud možno vyrovnat, tj. odříznout šipky a zaplnit prohlubně. Za tím 

účelem zkoušíme posouvat nekritické činnosti v rámci jejich časových rezerv. Pak příslušné 

časové sloupce přepočítáme a uvidíme, jak se histogram změnil. Příklad Ganttova diagramu 

s histogramem zdrojů je znázorněn na obrázku 15. [9] 
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Obr. 15 Ganttův diagram s histogramem zdrojů [9] 

Plán rizik: V posledním kroku plánovacího procesu si musíme odpovědět na otázku, co 

se stane, když dojde k nějaké rizikové události. Každý projekt je rizikový, proto s tím musíme 

počítat a poznat příčiny tohoto stavu. Příčiny vzniku projektových rizik jsou dvojího 

charakteru:  

- Příčiny předvídatelné a ovlivnitelné,  

- Příčiny ne ovlivnitelné.  

Předvídatelným rizikům musíme preventivními opatřeními zabránit nebo snížit na 

úspornou míru. Pro případ, že riziková událost nastane i přes učiněná opatření, musíme 

připravit následná opatření, především zajistit rezervy v čase a v rozpočtových nákladech. [8], 

[9]  

Detailní projektová dokumentace: 

Jde především o realizační dokumentaci projektu, tzv. Detail Design, o dokumentaci pro 

výběr dodavatelů a uzavírání smluv. 

Zadání a vypracování: Podle zvoleného způsobu realizace HMP předloží vrcholovému 

managementu návrh na výběr projektanta a na způsob jeho výběru.  

Výběrová řízení a nákupy: Kromě návrhu na výběr projektanta má HMP také za úkol 

navrhnout dodavatelé výrobků, potřebných pro realizaci projektu, montážních či stavebních 

prací, obchodních, inženýrských a poradenských služeb, případně vyšší dodavatele 

investičních celků. Navrhování a řízení přípravy smluv až k provozní fázi spadá do 

kompetence HMP. Po výběru dodavatelů a uzavření smluv je potřeba zajistit plnění plánů 

nákupů, který musí vycházet z termínů daných síťovým diagramem, resp. Ganttovým 

diagramem realizace projektu. 

Financování: Investor musí vytvořit podmínky a určit direktivy pro čerpání finančních 

prostředků z účtu projektu, na který převedl vlastní vyčleněné zdroje, nebo pro čerpání 
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bankovního úvěru či jiných cizích zdrojů. Je zřejmé, že pro toto poměrně náročné finanční 

řízení by měl mít HMP ve svém týmu spolupracovníků zkušeného specialistu, který mu 

pomůže nejen s úhradou dodávek, ale i s průběžným hodnocením efektivnosti projektu. [8] 

Realizace projektu:  

Je nezbytné všechny činnosti potřebné k uskutečnění projektu řídit a zejména 

kontrolovat jejich plnění z hlediska času, nákladů a kvality. Odstartování realizace projektu 

vychází ze schváleného časového plánu, který budeme pokládat za srovnávací základnu, 

podle níž projektoví manažeři porovnávají dosažené výsledky, řeší vzniklé odchylky a 

podávají zprávy vrcholovému managementu o pokroku v realizaci.  

Systém řízení realizace projektu: Celý systém řízení realizace projektu obsahuje šest 

složek, které se vzájemně doplňují a pomáhají manažerům projektu při řízení průběhu 

realizace. Jejich obsah lze uvést následovně: 

- Kontrola: Plnění termínů, využívání zdrojů a čerpání nákladů, kvalita provedených 

prací. Účelem kontroly je identifikovat a odstraňovat odchylky skutečného průběhu 

realizace od plánovaného. 

- Informace: Zabezpečení identifikace, sběru, analýzy a vyhodnocení údajů o průběhu 

realizace. 

- Usměrňování: Zajištění souladu plánovaného a skutečného průběhu realizace. 

- Rozhodování: Volba nejefektivnějších variant realizace projektových prací podle 

získaných informací a při použití vhodných kritérií pro jejich posouzení. 

- Motivace: Vytváření motivujícího prostředí pro sdílení společné vize všemi 

zúčastněnými subjekty. 

- Administrativně – technické zabezpečení: Výkaznictví, dokumentační práce, softwarová 

podpora, administrativa. 

Sledování stavu realizace: Hlavním nástrojem pro sledování pokroku při realizaci 

projektu je Ganttův diagram. Ke kontrole jeho plnění pak musíme určit frekvenci kontrol. 

Čím bude častější, tím snazší bude odhalování problémů a provedení náprav. I v nejlepším 

plánu se mohou po zahájení realizace projektu vyskytnout nové úkoly, které bude třeba řešit, 

zahrnout do plánu a upravit vazby ostatních úkolů. Je nutné ale vždy přepočítat kritickou 

cestu, plán zdrojů i nákladů. Informace o plnění úkolů projektu lze předávat zainteresovaným 

osobám pomocí různých dokumentů. Dokumenty mají vždy obsahovat upozornění na 

nebezpečí nesplnění konkrétních úkolů s návrhy opatření k nápravě a doporučeními pro další 

postup prací. [8] 
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Příprava provozu: 

Školení: Jednou z posledních činností před zahájením provozu podle projektu je 

příprava pracovníků na nový způsob práce. Vedení firmy musí vybrat schopné lidi, kteří se 

zaškolí v nových profesích či obsluze nových zařízení a po zahájení provozu budou jako 

vedoucí pracovních čet předávat své zkušenosti dalším. Školení je činnost zahrnutá do plánu 

realizace projektu, a proto se musí včas připravit, aby proběhlo v plánovaných termínech. I 

tato činnost podléhá projektové kontrole. 

Zásobování: Zahájení zkušebního a posléze i pravidelného provozu je nemyslitelné bez 

zajištění prvotních zásob. Zásobování je také jednou z posledních činností v síťovém grafu, 

resp. v Ganttově diagramu. V této činnosti jde o nákup základního i režijního materiálu pro 

zkušební provoz a pro náběh výroby, o zajištění dodávek energií, o nákup inventáře a dalšího 

drobného hmotného i nehmotného majetku. Musí být splněno do začátku zkušebního 

provozu, resp. do začátku pravidelného provozu. 

Zkušební provoz a předání k užívání: Při zkušebním provozu speciálního a složitého 

zařízení jde o jeho oživování, o ověření projektových parametrů provozními zkouškami a o 

potvrzení, že realizovaný objekt bude splňovat všechny požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci, všechny hygienické a ekologické normy a požární bezpečnost. Zkušebního 

provozu se samozřejmě účastní i odpovědní pracovníci budoucího provozu a podle potřeby 

mohou být přizváni odborníci z výzkumu a vědy. Na závěr se vypracovává protokol o 

zkušebním provozu a o převzetí objektu do užívání. Předáním do provozu je projekt 

realizován, končí jeho realizační fáze, ale všechny projektové činnosti ještě nejsou uzavřeny. 

Následuje ještě fáze provozní. [8] 

2.3.3 Provozní fáze 
Konec projektu:  

Mohlo by se zdát, že podepsáním protokolu o zkušebním provozu či převzetí objektu do 

užívání je projekt realizován a tím definitivně ukončen. Ale i u projektů, které nevyžadují 

zkušební provoz, se mohou vyskytnout problémy, které odběrateli brání hotový projekt 

převzít a požaduje jejich odstranění. Jsou – li námitky oprávněné, pak musí dodavatelé závady 

odstranit. Vyskytují se ale i případy, kdy jde jenom o záminky, jejichž pomocí se odběratel 

snaží o získání nějakých (zejména finančních) výhod. V těchto situacích se mohou plně 

projevit chyby obsažené ve špatně formulovaném zadání projektu, kde nebyly přesně a jasně 

formulovány podmínky přijetí. Zkušený manažer projektu proto věnuje mimořádnou 

pozornost zadání projektu, jehož součástí jsou přesně kvantifikované cíle a ověřitelné 
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parametry času, množství, kvality a nákladů. Dá se říci, že z obchodního hlediska tedy projekt 

končí zaplacením poslední faktury. Pro manažery projektu však projekt končí až závěrečným 

vyhodnocením projektu. [8]  

Běžný provoz:  

Bezproblémový chod běžného (rutinního, operativního) provozu podle realizovaného 

projektu závisí po jeho převzetí na připravenosti pracovníků odběratele k práci v nových 

podmínkách. Postupem času však obvykle vyvstane potřeba určitých inovací, jejichž zavedení 

si vyžádá tzv. racionalizační projekty. Půjde ovšem o zcela nové projekty, které k právě 

realizovanému projektu budou mít vztah jen ve smyslu využití některých částí jeho projektové 

dokumentace a poznatků ze závěrečné zprávy. Povinností, či spíše příležitostí dodavatele k 

dalším obchodům však může být zajištění servisu, což je ovšem obsahem dalších smluv. [8]  

Vyhodnocení:  

Jde o vypracování oficiální závěrečné zprávy o dosažených výsledcích a o vyhodnocení 

průběhu projektu. Též je vhodné zhodnotit práci jednotlivých členů projektového týmu. 

Závěrečná zpráva: Zprávu vypracovává HMP ve spolupráci s ostatními manažery 

skupin a předkládá ji:  

- Zadavateli projektu jde – li o práci na zakázku. 

- Zástupci vrcholového vedení v případě projektu ve vlastní firmě. 

Obsah zprávy není žádnými směrnicemi předepsán, záleží na charakteru a velikosti projektu. 

Nejpozději se závěrečnou zprávou je nutné zákazníkovi předat i potřebnou provozní 

dokumentaci, jako například: 

- pokyny pro uvádění zařízení do provozu nebo pro jeho odstavení, 

- provozní podmínky technických zařízení s návody pro obsluhu a údržbu zařízení, 

- uživatelský software, 

- výrobní a organizační dokumentaci (pokud byla obsahem smlouvy). 

HMP by měl současně zkontrolovat, že veškerá předávaná dokumentace obsahuje správné a 

aktuální údaje. 

Vyhodnocení průběhu projektu: Závěrečným vyhodnocením průběhu projektu od 

zadání až po předání uživateli zaznamenáváme jakési poučení pro budoucnost, z kterého 

může těžit jak zákazník, tak hlavně projektová firma. Jde hlavně o cenné informace 

umožňující učit se ze získaných zkušeností, vyvarovat se u příštích projektů zbytečných chyb 

a uvědomit si, co by se dalo dělat efektivněji a rychleji. Je důležité během probíhajícího 
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projektu si vše podstatné zaznamenávat do diáře, který je zdrojem informací při sestavování 

závěrečné zprávy. HMP by měl trvat na tom, aby každý pracovník po skončení svého úkolu 

vypracoval stručné vyhodnocení jeho průběhu v rozsahu několika odstavců či vět. Po 

ukončení některých projektů se stává, že budou provedeny nezávislé kontroly – audity, a to i 

po několika letech. Proto je zcela nezbytné důsledně uchovávat záznamy o minulých 

projektech po mnoho let a hlavně je mít systematicky uspořádány. 

Vyhodnocení práce členů týmu: Stejně důležité jako vyhodnocení průběhu projektu je, 

aby HMP vyhodnotil práci všech členů projektového týmu. Musí jít o hodnocení objektivní a 

hlavně motivující k další práci na příštích projektech. Velmi důležité je, aby jim HMP poslal 

osobní děkovný dopis, ve kterém ocení jejich práci jak z hlediska odpracovaného času, tak i 

kvality práce a hlavně velikosti odměny. Stejně tak by měl být hodnocen i HMP. [8] 

Shromažďování a analýza dat:  

Faktická data o ukončení projektu a jejich rozbor se jednak přikládá jako příloha 

k závěrečnému vyhodnocení, jednak slouží projektantům pro poučení a při práci na dalších 

podobných projektech. [8] 

Projektové řízení odpovídá PDCA cyklu jak uvádí tabulka 1. 

Tab. 1 Fáze projektové řízení vsazené do PDCA cyklu 

 Fáze projektové řízení 

P Koncepční fáze 

D Realizační fáze 

C Provozní fáze 

A Shromažďování a analýzy dat 
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3 PLÁNOVÁNÍ JAKOSTI DLE MODELŮ APQP A VDA 4.3  

3.1 MODEL APQP 

V metodice APQP je plánování jakosti výrobku rozděleno do fází, které se navzájem 

překrývají. Nejdříve se musí časově rozvrhnout návrh a vývoj výrobu a procesu. Následuje 

samotný návrh a vývoj výrobku a návrh a vývoj procesu. Po návrhu a vývoji musí přijít 

validace výrobku a procesu. Následuje vyhodnocení zpětné vazby, v případě nesouladu se 

stanoví nápravná opatření, a pokud je pak už vše v pořádku, následuje výroba – viz obrázek 

16. 

 
Obr. 16 Časový diagram modelu APQP [3] 

Plánování jakosti výrobku dle metodiky APQP se stalo podnětem pro zpracování 

metodiky německého sdružení automobilového průmyslu VDA 4.3 „Plánování projektu“. 

[14]   

3.2 MODEL VDA 4.3 

Metodika VDA 4.3 je také členěna do navzájem se překrývajících fází, které se nazývají 

skupiny úloh. Nejdříve se musí vyvinout technologie a navrhnout koncepce, která vychází 

z poptávky zákazníka. Následuje vývoj a ověření výrobku a plánování a ověřování výrobního 

procesu. Aby mohlo dojít k uvolnění do sériové výroby, musí navrhovaný výrobek projít 

schválením zákazníka a musí dojít k nákupu výrobních zdrojů. Během celého průběhu 

projektu dochází k procesu neustálého zlepšování, a pokud je vše v pořádku následuje výroba 

– viz obrázek 17. 
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Obr. 17 Průběhový plán VDA 4.3 [14] 

Tyto dva modely se zásadně neliší.  Jejich konstrukce je sice odlišná ale činnosti, které 

využívají, sobě odpovídají.   

 
4 PŘÍRUČKA PROCES VZNIK VÝROBKU (PEP) 

Původním předpokladem byla aktualizace příručky PEP. První domněnkou u této 

příručky bylo, že vychází z příručky PPAP.  Ale postupnými konzultacemi ve společnosti, 

kde byly získávány vstupní informace pro řešení diplomové práce, a aktualizací tématu došlo 

k zjištění, že tato problematika spíše odpovídá metodikám APQP a VDA 4.3. Po tomto 

nedorozumění se začala diplomová práce ubírat jiným směrem a to analýzou metodik APQP a 

VDA 4.3 nikoli analýzou procesu schvalování dílů do sériové výroby. 

Příručka PEP zahrnuje popis procesu Vznik výrobku a popisy dílčích procesů, postupů a 

kompetencí pro vznik výrobku a agregátů a pro změny výrobku. Základní pracovní procesy 

ve společnosti jsou: 

- Vznik výrobku; 

- Management zakázek a výroba; 

- Prodej a marketing; 

- Řídící procesy; 

- Podpůrné procesy. 
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4.1 PROCES VZNIK VÝROBKU 

Činnosti vzniku výrobku jsou strukturovány a řízeny milníky. Při dosažení těchto 

milníků se v příslušných rozhodovacích grémiích předkládá zpráva o aktuálním stavu 

projektu. Dílčí milníky jsou důležité mezi výsledky uvnitř dílčích procesů vzniku výrobku a 

pomáhají Produktmanagementu při řízení jednotlivých projektů. Dílčí milníky na rozdíl od 

hlavních milníků neslouží příslušným grémiím k rozhodování o ukončení příslušné etapy 

vývoje výrobku.  

Pozn.: Milníky představují kontrolní místa v průběhu zpracování skupin úloh. Činnosti, 

uvedené v kontrolních listech, musí být k danému milníku ukončeny. V těchto kontrolních 

místech se přezkušují stanovené pracovní výsledky co do jejich splnění. Výsledky tvoří 

předpoklady pro uvolnění následujících prací. [14] 

Vznik výrobku se člení celkem do 4 fází, které díky zachování obchodního tajemství 

nemohli být zveřejněny, ale jsou uvedeny a rozpracovány v technické zprávě. [17]  

Ve společnosti se tato příručka využívá vždy při vzniku nového výrobku. V této 

příručce jsou uvedeny veškeré činnosti, které se během vzniku výrobku provádějí.  

V další kapitole jsou vypsány pouze některé činnosti, které se provádějí z hlediska 

jakosti a mohou být uveřejněny. Zbývající činnosti provádějící se z hlediska jakosti jsou 

uvedeny v technické zprávě. [Technická zpráva] 

4.2 AKTIVITY JAKOSTI 

Strategické plánování: 

Slouží k zjištění všech aktivit vztahujících se k přípravě nového projektu. Jednotlivé 

kroky strategického plánování schvaluje útvar jakosti. 

Cíle jakosti: 

Cíle jakosti jsou odvozeny ze stanovené strategie a politiky jakosti a slouží jako míra 

hodnocení sestaveného výrobku. Uchovávají se na 5 let dopředu.  

Plán řízení jakosti projektu: 

V tomto plánu je přehled všech aktivit od náběhu nového projektu po počátek sériové 

výroby včetně doby trvání jednotlivých aktivit. Plán musí být odsouhlasen každým útvarem 

společnosti. 
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Náklady vztahující se k jakosti: 

Jsou to veškeré investice a náběhové náklady včetně počtů předsériových produktů. 

V koncepční fázi jsou zpracovány první odhady potřebných nákladů a během realizační fáze 

jsou tyto náklady aktualizovány a upřesňovány.  

Metody a studie, které útvar jakosti používá: 

Hlas zákazníka: Při této metodě se odhalují veškerá slabá místa výrobku. Díky této 

metodě muže dojít ke zpoždění uvedení výrobku na trh z důvodu odstraňování odhalených 

nedostatků. 

QFD: Metoda, při které dochází ke skloubení jak požadavků zákazníka, tak i požadavků 

společnosti ze kterých se získají cílové hodnoty produktu. Získané cílové hodnoty jsou 

vstupem pro metodu FMEA. 

DFMAS (Design for Manufacture , Assembly and Service): 

Manažerské nástroje sloužící k optimalizaci času, ceny a jakosti. Postupuje se ve 3 

etapách. Nejdříve se provede analýza současného stavu, následuje tvorba ideálního stavu a 

nakonec se přejde do reálného stavu, kde se odstraňují extrémy. Je to systematická cesta 

k prokázání optimalizace. 

Design for Manufacture (Návrh výrobku): Optimalizace výrobku z hlediska výrobních 

požadavků. 

Design for Assembly (Návrh montáže): Optimalizace výrobku z hlediska požadavků na 

montáž. 

Design for Service (Návrh servisu): Optimalizace výrobku z hlediska výrobních 

požadavků. Dochází ke zvyšování spokojenosti zákazníka a snižování záručních 

nákladů. 

FMEA: 

Analýza možnosti vzniku vad spojená s ohodnocením jejich rizika, jež je východiskem 

pro návrh a realizaci opatření vedoucích ke zlepšení jakosti. Typy FMEA: konstrukční, 

procesní, systémová. Využívá se na nové projekty, vyměněné části, technologické nebo celé 

systémy, na změnu prostředí, technologie nebo systému. FMEA zvyšuje bezpečnost výrobku 

a spolehlivost procesu, snižuje záruční a servisní náklady, zkracuje dobu vývoje. Zamezuje 

vzniku vážných chyb při náběhem série. 
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Stanovení katalogu funkčních rozměrů a systému referenčních bodů: 

Katalog funkčních rozměrů je vyhotoven ke každému výrobku. Obsahuje jak 

standardizované rozměry tak specifické k jednotlivým typům výrobku dále pak jejich popis a 

tolerance. Katalog funkčních rozměrů musí být schválen všemi zainteresovanými útvary, 

podílejících se na novém výrobku.  

Referenční body jsou body, které zastupují jednotlivé výrobky. Jsou závazné pro 

měření, montáž i výrobu.  

Řízení projektu z hlediska jakosti a stanovisko jakosti: 

Představitel jakosti v projektovém týmu hlídá dodržení předpokladů projektu a reaguje 

na jejich změny.  

Program kritických dodavatelů) 

Hodnocení, kde se ověřuje jak dodavatel plní požadavky na jakost. Cílem je řídit jakost 

u dodavatelů přes Program kritických dodavatelů. V případě, že dodavatel není schopen plnit 

požadavky, nedostane zakázku.  

Audit u dodavatelů: 

U dodavatelů se provádí procesní audit a audit výrobku ještě před zahájením výroby. Po 

zahájení výroby se provádí následný audit.   

Hodnocení dodavatelů: 

Společnost má s dodavateli uzavřenou dohodu s jakou jakostí budou díly dodávat, tato 

dohoda je uvedená ve smlouvě. Provádí se průběžné hodnocení dodavatelů k zajištění 

neustálého zlepšování (jakost, servis, cena, distribuce, ochrana životního prostředí a inovace). 

Uvolnění procesu: 

Aby mohlo dojít k uvolnění procesu, musí proběhnout tzv. dvoudenní výroba. Během 

dvoudenní výroby zjistíme, zda je proces schopen vyrobit požadovaný počet kusů výrobku 

s odpovídající jakostí. Provádí se výběr vzorků, které se kontrolují a pokud jsou v pořádku, 

dojde k uvolnění výrobku. Dále se zohledňují kapacity společnosti z hlediska výkonu procesu, 

vyjadřuje se podíl zmetkovitosti, projednávají se opatření týkající se zlepšení, způsob balení, 

skladování a transport. Důležitou aktivitou je zajištění výcviku zaměstnanců. 
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Prověření zkušebních, měřících a výrobních zařízení: 

Jedná se o Off – line programování. Programování se provádí během předsérie, série a u 

zahraničních projektů. Programování následuje v kritických situacích při opakovaném měření 

nakoupených dílů. 

Vzorkování: 

Vzorkování – proces hodnocení dílů dle technické dokumentace. Další použití 

vzorkovaní je na nové díly, při změně dílů, po údržbě výrobního zařízení, při změně 

parametrů, nebo když dojde ke změnám u dodavatele. Výsledkem vzorkování je uvolnění 

schválených dílů do výroby. 

Zajištění kvalifikace a školení zaměstnanců podílejících se na náběhu série: 

Cílem školení je kvalifikovat zaměstnance, seznámit je s novým modelem a činnostmi, 

které jsou s tím spojené. Jedná se o školení obsluhy výrobních a měřících zařízení, kontroly a 

nových metod, které budou používány. 

Audit výrobku: 

Nezávislé hodnocení výrobku z pohledu zákazníka. Audit výrobku se týká výrobku a 

jeho částí. 

Koncept jakosti (podpora při náběhu): 

Podpora obchodu o víkendu, kdy se koná uvedení na trh:  

• Spolupráce při přípravě/provádění zákaznických akcí; 

• Zaznamenávání názorů případně připomínek zákazníků; 

• Technická vysvětlení k výrobku. 

Podpora obchodu během fáze náběhu:  

• Zaznamenávání připomínek k výrobku; 

• Zpracování informací; 

• Organizace a zajištění zasílání vadných dílů; 

• Organizace náhradních dílů; 

• Příprava reklamovaných výrobků; 

• Aplikování okamžitých opatření k rychlému odstranění závad. 
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Péče o výrobek: 

V případě, že dojde k závadě na výrobku během jeho používání, zasedne odborná 

skupina složená ze zástupců příslušných oddělení a problémem se zabývá. Cílem je zabránit 

opětovnému vzniku problému i u ostatních výrobků. 

5 POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KROKŮ APQP, VDA 4.3 A 
PLÁNU ŘÍZENÍ JAKOSTI POMOCÍ PDCA CYKLU 

Původně mělo dojít k aktualizaci příručky PEP. Ale na základě konzultací ve 

společnosti a vedoucím práce bylo stanoveno, že diplomová práce bude zaměřena na část 

příručky a to na plán řízení jakosti. Původní představou bylo, že měl být uskutečněn sběr 

údajů od konkurenčních společností a na základě těchto údajů měla být provedena aktualizace 

stávajícího plánu řízení jakosti ve Škoda Auto a.s. nikoli příručky PEP. Došlo k oslovení 

celkem 3 konkurentů. Jediný výrobce, který se ozval, byla společnost Hyundai, která přislíbila 

spolupráci na této diplomové práci. Po 4 interview byly obdrženy určité informace, které byly 

nedostačující pro provedení následujícího porovnání. Z výše popsaných důvodů nebylo 

možné provést porovnání mezi konkurenty, proto bylo přistoupeno k vlastní analýze a to k 

porovnání s modely APQP a VDA 4.3 a ještě k dalšímu možnému vyhodnocení jednotlivých 

činností pomocí síťových grafů a metody CPM. 

Byla vytvořena tabulka pro porovnání jednotlivých činností z plánu řízení jakosti 

s modely APQP a VDA 4.3. Tyto modely, které jsou popsány v kapitole 3, byly rozděleny do 

PDCA cyklu v tabulce 2. Model APQP je rozdělen v prvním sloupci a model VDA 4.3 ve 

druhém sloupci. 

Jak je zřejmé z tabulky 2 (třetí sloupec) plán řízení jakosti společnosti z modelů APQP a 

VDA 4.3 vychází, jen jsou jeho činnosti podrobněji rozpracovány. Plán řízení jakosti je 

dokument, ve kterém jsou definovány specifické pracovní způsoby, které souvisejí s jakostí 

ale i postup činností.  

Tab. 2 Porovnání jednotlivých kroků APQP, VDA 4.3 a Plánu řízení jakosti pomocí PDCA 
cyklu 
 APQP VDA 4.3 Plán řízení jakosti 

P 

• Časové rozvržení 
návrhu a vývoje 
výrobku a procesu 

• Vývoj technologie 
a koncepce 

• Strategické plánování 
• Stanovení cílů jakosti 
• Plán řízení jakosti a projektů 
• Náklady vztahující se k jakosti 



Diplomová práce  Bc. Markéta Hušková 
 

35 

 

Tab. 2 (pokračování) Porovnání jednotlivých kroků APQP, VDA 4.3 a Plánu řízení jakosti 
pomocí PDCA cyklu 

P 
• Časové rozvržení 

návrhu a vývoje 
výrobku a procesu 

• Vývoj technologie 
a koncepce 

• Hlas zákazníka 
• QFD 
• Mezi těmito činnostmi existují 

ještě 3 činnosti, které nemohly být 
zveřejněny, ale jsou uvedeny 
v technické zprávě. [17] 

D
 

• Návrh a vývoj 
výrobku  

• Vývoj výrobku • Konstrukční FMEA 
• Návrh výrobku, montáže, servisu 
• Stanovení katalogu funkčních 

rozměrů a systému referenčních 
bodů 

• Mezi těmito činnostmi existují 
ještě 5 činnosti, které nemohly být 
zveřejněny, ale jsou uvedeny 
v technické zprávě. [17] 

• Návrh a vývoj 
procesu 

• Plánování 
výrobního procesu 

• Procesní FMEA 
• Řízení projektu z hlediska jakosti 

a stanovisko jakosti 
• Mezi těmito činnostmi existují 

ještě 2 činnosti, které nemohly být 
zveřejněny, ale jsou uvedeny 
v technické zprávě. [17] 

C
 

• Validace výrobku 
a procesu 

• Ověření výrobku a 
výrobního procesu 

• Prověřování zkušebních, měřících 
a výrobních zařízení 

• Provedení 2 denní produkce v 
místě výroby, Zajištění procesu 

• Zajištění kvalifikace a školení 
zaměstnanců podílejících se na 
náběhu série 

• Audit výrobků 
• Mezi těmito činnostmi existují 

ještě 8 činnosti, které nemohly být 
zveřejněny, ale jsou uvedeny 
v technické zprávě. [17] 

• Nakupování 
výrobních zdrojů 

• Výběr dodavatelů, Program 
kritických dodavatelů a jejich 
hodnocení 

• Vzorkování nakupovaných a 
domácích dílů 

• Převzetí výrobku 
z hlediska 
zákazníka 

• Koncept jakosti (Podpora náběhu) 

A
 • Vyhodnocení 

zpětné vazby a 
nápravná opatření 

• Proces neustálého 
zlepšování  

• Průběžná péče o výrobek, proces 
odstranění chyb 
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Z tohoto základního porovnání nevyplynul žádný zásadní poznatek pro možnou 

aktualizaci, protože plán řízení jakosti odpovídá jednotlivým etapám modelů, jak je zřejmé z 

tabulky 2. Na základě tohoto porovnání tudíž nemohlo dojít k aktualizaci plánu řízení jakosti.  

Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k vlastní analýze stávajícího modelu (viz příloha 1) a 

vytvoření možných doporučujících návrhů na základě vlastních úvah. Nyní už záleží na 

společnosti, jestli na tyto návrhy přistoupí a bude se jimi dále zabývat. Změny jsou 

navrhované z dostupných materiálů a je možné, že po posouzení společností některé změny 

nebudou moci být ani uskutečněny z hlediska povahy činností. 

6 ČASOVÉ PLÁNOVÁNÍ 

Jedna z mála možností, které se dá využít pro možné návrhy zkrácení doby trvání 

projektu, je podrobná analýza průběhu celého projektu. Dále na základě možných časových 

rezerv vyhodnotit, u kterých činnosti by mohlo dojít ke zkrácení doby trvání činnosti, čímž by 

došlo k celkovému zkrácený doby trvání projektu. K této analýze je určen síťový graf a 

metoda kritické cesty. Díky těmto metodám můžeme vyhodnotit časové rezervy popřípadě 

možnosti posunutí některých činností.  

Před konstrukcí síťového grafu je vhodné si sestrojit „vývojový“ (postupový) diagram, 

který umožní lepší orientaci mezi návaznostmi jednotlivými činnostmi. 

Jelikož existují činnosti, které mohou začít až v určité fázi po uplynutí určitého 

časového úseku, ve kterém dochází ke sběru relevantních informací z předchozích činností, 

bylo nezbytné, pro sestrojení síťového grafu zavedení tzv. „Fiktivních činností“, které zajistí 

sběr potřebných informací před zahájením dané aktivity. V tomto případě, na rozdíl od 

teoretických východisek, kdy doba trvání fiktivní činnosti je nulová, odpovídala doba trvání 

fiktivních činností právě času potřebnému pro sběr příslušných informací. Proto bylo prvním 

krokem přetvoření plánu řízení jakosti tak, že do něho byly doplněny fiktivní činnosti. Díky 

fiktivním činnostem, zavedeným v plánu řízení jakosti, bylo snazší vytvořit vývojové a síťové 

diagramy (porovnání viz příloha 1 a příloha 6).  

Byly vytvořeny celkem tři vývojové diagramy, ze kterých se následně sestrojily tři 

síťové grafy. První vývojový diagram je vytvořen pro fázi Návrh/Koncept, druhý vývojový 

diagram, znázorněn na obrázku 18, je vytvořen pro fázi Vývoj série/Plánování a třetí 

vývojový diagram je vytvořen pro fázi Techniky/Výrobek. Vývojové diagramy pro 1. a 3. fázi 
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jsou uvedeny v přílohách 2 a 3. Ve vývojových diagramech jsou vyznačeny jen některé 

činnosti. Zbylé činnosti jsou z důvodu zachování obchodního tajemství ukryty pod čísly, ale 

jsou uvedeny v technické zprávě. [17] V každém vývojovém diagramu jsou vyznačeny uzly, 

díky kterým lze následně sestrojit síťový graf.  

 
Obr. 18 Vývojový diagram pro fázi Vývoj série/Plánování 

Pro jednotlivé činnosti v síťovém grafu byly stanoveny jejich doby trvání (tij). Po jejich 

stanovení se dále provádějí výpočty, jejichž cílem je u každé činnosti stanovit:  

• Nejdříve možný začátek (čas, kdy nejdříve může být činnost (i, j) zahájena) – ZMij; 

• Nejpozději přípustný začátek (čas, kdy nejpozději musí být činnost (i, j) zahájena, 

jestliže má být splněn plán dokončení) – ZPij; 

• Nejdříve možný konec (čas, kdy nejdříve může být činnost (i, j) ukončena) – KMij; 

• Nejpozději přípustný konec (čas, kdy nejpozději musí být činnost (i, j) ukončena, 

jestliže má být splněn plán dokončení) – KPij; 

• Nejdřívější čas uzlu – TMi; 

• Nejpozdější čas uzlu – TPi. 

Způsob zaznamenávání příslušných údajů je znázorněno na obrázku 19. 
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Obr. 19 Záznam údajů do síťového grafu 

Při výpočtech se vychází z počátečního uzlu sítě (na obrázku 20 vyznačen červenou 

barvou), kde je vyjádřen čas následovně: TM1= ZM1j = 0 

Přes jednotlivé činnosti se postupuje k následujícím uzlům, kde se vždy vypočte 

nejdříve možný konec každé činnosti následovně: KMij = TMi + tij 
Díky hodnotám nejdříve možných konců činností vstupujících do určitého uzlu se 

stanoví nejdivější čas daného uzlu následovně: TMi = maxi KMij 

Jestliže do uzlu směřuje jen jedna činnost, pak nejdříve možný konec činnosti je roven 

nejdivějším časem daného uzlu: ZMjK = TMj 

Těmito výpočty se postupuje až do dosažení konečného uzlu sítě. Nejpozději přípustné 

konce a nejpozději přípustné začátky činností se vypočtou v protisměru. Vychází se 

z konečného času uzlu (na obrázku 20 vyznačen modrou barvou), který je roven nejdivějšímu 

času tohoto uzlu. Směrem k počátečnímu uzlu se vypočtou nejpozději přípustné začátky 

činností následovně: ZPij = TPj - tij 
Nejpozdější časy uzlů se postupně počítají jako minimální hodnota nejpozději 

přípustných začátků všech činností vycházejících z daného uzlu: TPi = minj ZPij 

Hodnoty nejpozdějších časů uzlů současně odpovídají hodnotám nejpozději přípustného 

konce všech činností, které do uzlu vstupují: KPij = TPj 

Na základě všech získaných časových hodnot se stanoví všechny kritické cesty, které 

prochází síťovým grafem od počátečního uzlu do konečného uzlu (na obrázku 20 vyznačeny 

zelenou barvou). Jsou to činnosti, které nemají žádnou časovou rezervu. Pro tyto činnosti 

platí: ZMij = ZPij; KMij = KPij Jestliže dojde ke zpoždění alespoň jedné z činností, bude 

zpožděn celý projekt. 

Na obrázku 20 je znázorněn síťový graf pro fázi Vývoj série/Plánování. Síťové grafy 

pro 1. a 3. fázi viz příloha 4, 5. 

 

tij 
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Obr. 20 Síťový graf pro fázi Vývoj série/Plánování 

V následující fázi vyhodnocení síťového grafu se stanoví časové rezervy činností. 

Existuje časová rezerva celková, volná a nezávislá. 

Celková časová rezerva – maximální možné prodloužení činnosti nebo posunutí jejího 

zahájení oproti nejdříve možnému začátku, které ještě nenaruší plánovaný termín projektu. 

Celková časová rezerva se vypočte následovně: RCij = (TPj – TMi) - tij 

Volná časová rezerva – možné prodloužení činnosti nebo posunutí jejího zahájení oproti 

nejdříve možnému začátku, aniž se změní nejdříve možný začátek všech bezprostředně 

navazujících činností. Volná časová rezerva se vypočte následovně: RVij = (TMj – TMi) - tij 
Nezávislá časová rezerva – možné prodloužení činnosti nebo posunutí jejího zahájení 

oproti nejdříve možnému začátku, aniž se změní nejdříve možný začátek všech bezprostředně 

navazujících činností a nejpozději přípustný konec bezprostředně předcházejících činností. 

Nezávislá časová rezerva se vypočte následovně: RNij = max {TMj – Tpi - tij ; 0} 

Vyhodnocení nejdříve možných a nejpozději přípustných termínů činností a 

jednotlivých časových rezerv činností je vhodné si zaznamenat do tabulky – viz tabulka 3. 

Tab. 3 Příklad tabulky stanovených termínů zahájení a ukončení jednotlivých činností 
projektu a časových rezerv  

Činnosti 
Doba 
trvání 

ZMij  KMij  ZPij  KPij  RCij  RVij  RNij 

1, 2  5  0  5 0 5 0 0  0
1, 3  20  0  20 0 20 0 0  0
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Tab. 3 (pokračování) Příklad tabulky stanovených termínů zahájení a ukončení jednotlivých 
činností projektu a časových rezerv  
Činnosti 

Doba 
trvání 

ZMij  KMij  ZPij  KPij  RCij  RVij  RNij 

1, 7  39  0  39 0 39 0 0  0
1, 8  26  0  26 13 39 13 13  13
1, 12  39  0  39 0 39 0 0  0
2, 4  6  5  11 5 11 0 0  0
2, 8  15  5  20 24 39 19 19  19
3, 8  19  20  39 20 39 0 0  0
4, 5  3  11  14 11 14 0 0  0
4, 8  28  11  39 11 39 0 0  0
5, 6  6  14  20 27 33 13 0  0

 
Pro praktické využití hodnot stanovených časů je potřeba tyto hodnoty převést na 

kalendářní termíny. Kalendářní harmonogram se nejčastěji zpracovává graficky pomocí 

Ganttova diagramu. Na obrázku 21 je znázorněn Ganttův diagram pro fázi Vývoj 

série/Plánování. V tomto Ganttově diagramu jsou opět uvedeny jen některé činnosti. Zbylé 

činnosti, které nemohly být zveřejněny z důvodu zachování obchodního tajemství, jsou ukryty 

pod čísly, ale jsou uvedeny v technické zprávě. [17] 

Obr. 21 Ganttův diagram pro fázi Vývoj série/Plánování 

K jakým změnám došlo v plánu řízení jakosti, můžeme vidět při porovnání přílohy 1 a 

přílohy 6. Plán řízení jakosti je znázorněn pomocí Ganttova diagramu, proto je v následujících 

kapitolách i tak nazýván. 
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6.1 VYHODNOCENÍ ČASOVÉHO PLÁNOVÁNÍ 

6.1.1 Fáze Návrh/Koncept 

Díky síťovému grafu pro fázi Návrh/Koncept bylo zjištěno, že celková doba trvání této 

fáze je celkem 59 měsíců a je nejdelší fází – viz tabulka 4.  

Tab. 4 Výsledná tabulka pro Ganttův diagram pro fázi Návrh/Koncept 

Činnosti 
Doba 
trvání 

ZMij  KMij  ZPij  KPij  RCij  RVij  RNij 

1, 2  2  0  2 0 2 0 0  0
1, 7  15  0  15 26 41 26 0  0
1, 8  15  0  15 26 41 26 0  0
1, 9  15  0  15 26 41 26 0  0
1, 10  6  0  6 35 41 35 0  0
1, 11   15  0  15 26 41 26 26  26
1, 19  54  0  54 0 54 0 0  0
1, 20  59  0  59 0 59 0 0  0
2, 3  9  2  11 2 11 0 0  0
3, 4  14  11  25 19 33 8 0  0
3, 5  18  11  29 17 35 6 0  0
3, 6  11  11  22 26 37 15 0  0
3, 11  10  11  21 31 41 20 20  20
3, 12  30  11  41 11 41 0 0  0
3, 13  24  11  35 17 41 6 0  0
3, 14  5  11  16 36 41 25 0  0
3, 19  31  11  42 23 54 12 12  12
4, 11  8  25  33 33 41 8 8  0
5, 11  6  29  35 35 41 6 6  0
6, 11  4  22  26 37 41 15 15  0
11, 15  4  41  45 45 49 4 0  0
11, 16  5  41  46 41 46 0 0  0
15, 17  3  45  48 49 52 4 0  0
16, 19  8  46  54 46 54 0 0  0
17, 18  4  48  52 52 56 4 0  0
18, 20  3  52  55 56 59 4 4  0
19, 20  5  54  59  54  59  0  0  0 

U činností, kterými jsou: 

• Strategické plánování, 

• Stanovení cílů jakosti, 

• Činnost mezi uzly 1,8, 

• Činnost mezi uzly 1,9, 

• Hlas zákazníka, 
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existuje sice časová rezerva, ale z hlediska povahy těchto činností není možné, aby tyto 

činnosti začínaly v pozdějším čase. Jediné co je uskutečnitelné tak je to, že může dojít k jejich 

zpoždění nebo ke změně délky jejich trvání, aniž by byla ovlivněna celková doba projektu. 

Jelikož fiktivní činnost, která čeká na potřebné informace pro začátek činnosti mezi uzly 

4,11, má časovou rezervu, může dojit k posunutí začátku činnosti mezi uzly 4,11 na dřívější 

čas, popřípadě může dojít k prodloužení činnosti, aniž by se prodloužila celková doba 

projektu. V závislosti na této fiktivní činnosti může dojít k prodloužení aktivity mezi uzly 

4,11, která má rovněž časovou rezervu. 

Fiktivní činnost, čekající na potřebné informace pro činnost mezi uzly 5,11, má také 

časovou rezervu, díky které může dojít k prodloužení v případě, není – li k dispozici dostatek 

informací ale i naopak. V závislosti na této fiktivní činnosti může dojít k prodloužení, ale i 

dřívějšímu začátku činnosti mezi uzly 5,11. Jelikož i činnost mezi uzly 5,11 má časovou 

rezervu, nedojde k ovlivnění celkové doby projektu. 

Činnost mezi uzly 3,6 je činnost, která čeká na potřebné informace, aby mohlo dojít 

k započetí činnosti mezi uzly 6,11. Z toho plyne, že i činnost mezi uzly 6,11 má časovou 

rezervu v závislosti na činnosti mezi uzly 3,6. Dojde – li k prodloužení aktivity mezi uzly 3,6, 

dojde i k prodloužení činnosti mezi uzly 6,11 a nebude ovlivněna celková doba projektu. 

Dalšími činnostmi, které mají časovou rezervu a neovlivní celkovou dobu projektu 

v případě jejich prodloužení, jsou:  

• Návrh výrobku, montáže a servisu, 

• Činnost mezi uzly 3,13, 

• Činnost mezi uzly 3,14, 

• FMEA procesu. 

Činnosti mezi uzly 11,15; 15,17; 17,18 a 18,20 mají rovněž časovou rezervu. Jestliže 

dojde, u těchto činností ke zpoždění, dokončení následující aktivity bude také se zpožděním. 

Kritickými činnostmi, u kterých nesmí dojít ke zpoždění z důvodu prodloužení celkové 

doby projektu, pro tuto fázi jsou: 

• Plán řízení jakosti a projektů; 

• Náklady vztahující se k jakosti; 



Diplomová práce  Bc. Markéta Hušková 
 

43 

 

• Fiktivní činnost, která čeká na potřebné informace, aby mohla začít činnost 

QFD; 

• Činnost QFD; 

• Konstrukční FMEA; 

• Činnost mezi uzly 11,16; 

• Činnost mezi uzly 16,19; 

• Výroba série. 

Z důvodu zachování obchodního tajemství nemohly být zveřejněny všechny činnosti, 

proto jsou některé ukryty pod čísly, ale jsou uvedeny v technické zprávě. [17] 

6.1.2 Fáze Vývoj série/Plánování 

Díky síťovému grafu pro fázi Vývoj série/Plánování bylo zjištěno, že celková doba 

trvání této fáze je celkem 44 měsíců – viz tabulka 5.  

Tab. 5 Výsledná tabulka pro Ganttův diagram pro fázi Vývoj série/Plánování 

Činnosti 
Doba 
trvání 

ZMij  KMij  ZPij  KPij  RCij  RVij  RNij 

1, 2  5  0  5 0 5 0 0  0
1, 3  20  0  20 0 20 0 0  0
1, 7  39  0  39 0 39 0 0  0
1, 8  26  0  26 13 39 13 13  13
1, 12  39  0  39 0 39 0 0  0
2, 4  6  5  11 5 11 0 0  0
2, 8  15  5  20 24 39 19 19  19
3, 8  19  20  39 20 39 0 0  0
4, 5  3  11  14 11 14 0 0  0
4, 8  28  11  39 11 39 0 0  0
5, 6  6  14  20 27 33 13 0  0
5, 8  17  14  31 22 39 8 8  8
5, 10  21  14  35 18 39 4 0  0
5, 11  25  14  39 14 39 0 0  0
6, 8  6  20  26 33 39 13 13  0
6, 9  6  20  26 33 39 13 0  0
8, 13  5  39  44  39  44  0  0  0 

U činnosti mezi uzly 1,8 existuje časová rezerva. Tato činnost vyžaduje pro svůj začátek 

dostatečné množství informací, ze kterých vychází. Jestliže tyto informace jsou k dispozici již 

dříve, může činnost začít s předstihem. Popřípadě pokud by tyto informace k dispozici 

nebyly, může začít se zpožděním. Tyto změny by neměly vliv na celkovou dobu projektu. 

Takto se může chovat i činnost mezi uzly 2,8, která má rovněž časovou rezervu. 
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Činnost mezi uzly 5,6, k tomu aby mohla začít, vyžaduje taktéž potřebné informace. 

Jelikož má časovou rezervu, může se informacím přizpůsobit, pokud nebudou včas dostupné. 

Na tuto činnost navazují další dvě činnosti a to: 

• Činnost mezi uzly 6,8; 

• Činnost mezi uzly 6,9. 

Tyto činnosti se dokážou přizpůsobit ukončení činnosti mezi uzly 5,6. Pokud se tato činnost 

zpozdí, začátek ani ukončení následujících aktivit neovlivní celkovou dobu projektu.   

Dalšími činnostmi, které mají časovou rezervu a svým dřívějším začátkem popřípadě 

zpožděním neovlivní celkovou dobu projektu, jsou: 

• Činnost mezi uzly 5,8; 

• Prověření zkušebních, měřících a výrobních zařízení. 

Kritickými činnostmi, u kterých nesmí dojít ke zpoždění z důvodu prodloužení celkové 

doby projektu, pro tuto fázi jsou: 

• Stanovení katalogu funkčních rozměrů a systému referenčních bodů; 

• Činnost mezi uzly 1,7; 

• Řízení projektu a stanovisko jakosti; 

• Jmenování dodavatelů; 

• Program kritických dodavatelů a jejich hodnocení; 

• Fiktivní činnost, která čeká na potřebné informace pro začátek činnosti mezi 

uzly 4,8 a pro následující fiktivní činnost; 

• Fiktivní činnost, která čeká na potřebné informace pro začátek činností mezi 

uzly 5,6; 5,8; prověřování zkušebních, měřících a výrobních zařízení a pro 

začátek činnosti mezi uzly 5,11; 

• Činnost mezi uzly 4,8; 

• Činnost mezi uzly 5,11; 

• Výroba série. 

Z důvodu zachování obchodního tajemství nemohly být zveřejněny všechny činnosti, 

proto jsou některé ukryty pod čísly, ale jsou uvedeny v technické zprávě. [17] 

 



Diplomová práce  Bc. Markéta Hušková 
 

45 

 

6.1.3 Fáze Techniky/Výrobek 

Díky síťovému grafu pro fázi Techniky/Výrobek bylo zjištěno, že celková doba této 

fáze činí celkem 18 měsíců a je nejkratší fází – viz tabulka 6.  

Tab. 6 Výsledná tabulka pro Ganttův diagram pro fázi Techniky/Výrobek 

Činnosti 
Doba 
trvání 

ZMij  KMij  ZPij  KPij  RCij  RVij  RNij 

1, 2  5  0  5 0 5 0 0  0
1, 7  13  0  13 0 13 0 0  0
2, 3  4  5  9 5 9 0 0  0
2, 4  8  5  13 5 13 0 0  0
2, 5  8  5  13 5 13 0 0  0
2, 6  8  5  13 5 13 0 0  0
2, 7  8  5  13 5 13 0 0  0
2, 8  8  5  13 5 13 0 0  0
2, 11  11  5  16 7 18 2 2  2
3, 7  4  9  13 9 13 0 0  0
7, 9  1  13  14 13 14 0 0  0
7, 11  5  13  18 13 18 0 0  0
9, 10  1  14  15 14 15 0 0  0
9, 11  4  14  18 14 18 0 0  0
10, 11  3  15  18  15  18  0  0  0 

Činnost mezi uzly 2,11 je v této fázi jedinou činností, která má časovou rezervu. Tato 

činnost vyžaduje pro svůj začátek potřebné informace. Jestliže tyto informace nejsou 

k dispozici, může dojít k posunutí zahájení činnosti, popřípadě pokud informace jsou 

k dispozici dříve, může dojít k dřívějšímu zahájení této činnosti, aniž by byla ovlivněna 

celková doba projektu. 

Zbývající činnosti v této fázi jsou kritickými činnostmi, u kterých nesmí dojít ke 

zpoždění z důvodu prodloužení celkové doby projektu. Těmito činnostmi jsou: 

• Vzorkování nakupovaných a domácích dílů; 

• Fiktivní činnost, která čeká na potřebné informace pro zajištění procesu pomocí 

dvoudenní produkce, zajištění kvalifikace a školení zaměstnanců, audit výrobku, 

činnost mezi uzly 2,7, činnost mezi uzly 3,7 a pro činnost mezi uzly 2,8; 

• Provedení dvoudenní produkce; 

• Zajištění kvalifikace a školení zaměstnanců; 

• Audit výrobku; 

• Činnost mezi uzly 2,7; 

• Činnost mezi uzly 2,8; 
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• Fiktivní činnost, která čeká na potřebné informace pro provedení začátek 

činnosti mezi uzly 3,7; 

• Činnost mezi uzly 3,7; 

• Výroba série; 

• Fiktivní činnost, která čeká na potřebné informace pro koncept jakosti; 

• Koncept jakosti; 

• Fiktivní činnost, která čeká na potřebné informace pro opravy; 

• Oprava. 

Z důvodu zachování obchodního tajemství nemohly být zveřejněny všechny činnosti, 

proto jsou některé ukryty pod čísly, ale jsou uvedeny v technické zprávě. [17] 

Výsledný Ganttův diagram pro všechny tři fáze viz příloha 6. 

5.2 DOPORUČENÝ NAVRH ČASOVÉHO PLÁNOVÁNÍ 

V rámci diplomové práce bylo společnosti navrhnuto několik doporučujících bodů, 

které by mohly pomoci ke zkrácení celkové doby projektu. 

5.2.1 Navrhovaná doporučení pro fázi Návrh/Koncept  

Strategické plánování je dlouhodobější plánování vycházející z průzkumu trhu a 

vrcholové vedení se k němu musí vyjádřit. Na základě strategického plánování a politiky 

jakosti společnosti se stanovují cíle jakosti, které musí odrážet současné a budoucí potřeby 

společnosti a trhu.  Na základě cílů jakosti a strategického plánování se stanovuje plán řízení 

jakosti a projektů a také náklady, díky kterým je možné vše uskutečnit. Na tyto činnosti dále 

navazuje činnost 1 a činnost 2. 

Prvním doporučujícím bodem by bylo, aby se společnost zaměřila na dobu trvání již 

zmíněných činností. Stávající doba trvání těchto činností je 15 měsíců. Navrhované zkrácení 

doby trvání těchto činností by mohlo být například 10 měsíců s tím, že plán řízení jakosti a 

projektů a náklady by probíhaly během celého trvání projektu. 

Na počátku projektu také začíná činnost hlas zákazníka, kterou dále zpracovává aktivita 

QFD. Po ukončení aktivity QFD následují činnosti návrh výrobku, montáže a servisu, 

konstrukční FMEA, FMEA procesu, statistické výpočty tolerancí a odhadování. 
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Jelikož prvním krokem metody QFD je hlas zákazníka, dalším doporučujícím bodem by 

mohlo být, aby činnost QFD začínala hned od začátku projektu a hlas zákazníka byl její 

součástí. Aktivita QFD je sice zdlouhavá ale nemusela by trvat 9 měsíců. Navrhované 

zkrácení doby trvání aktivity QFD by mohlo být například 6 měsíců. Souběžně s činností QFD 

by mohla probíhat činnost návrh výrobku, montáže a servisu, protože se zde zpracovávají 

znaky jakosti výrobku, které vycházejí z aktivity QFD. Proto i tato činnost by nemusela trvat 

10 měsíců ale například 6 měsíců.  

Díky těmto posunům by došlo i k posunutí následujících činností jako je konstrukční 

FMEA, FMEA procesu, činnost 4 a činnost 7. I u těchto činností by mohlo dojít ke zkrácení 

doby trvání. Například konstrukční FMEA by mohla místo 30 měsíců trvat 20 měsíců, FMEA 

procesu by místo 31 měsíců mohla trvat 21 měsíců a činnost 4 by místo 24 měsíců mohlo trvat 

15 měsíců. 

Činnost 3 čeká 14 měsíců od ukončení činnosti QFD na potřebné informace aby mohla 

začít. 

Z hlediska povahy této činnosti by mohla být součástí činnosti QFD. Doporučujícím 

bodem by tedy bylo sloučit tuto činnost s činností QFD. Ostatní aktivity by mohly zůstat, co se 

týče délky trvání, zachovány. 

Jestliže ještě není stanoven návrh procesu, ale jsou stanoveny znaky jakosti, je možné 

navrhnout měření pro znaky jakosti a to které znaky jakosti budeme měřit a jakých hodnot 

budeme dosahovat. Ještě ale není jasné, kde je budeme měřit, protože FMEA procesu je 

teprve na počátku. 

Z tohoto by vyplynul další doporučující bod, že by mělo dojít k prodloužení činnosti 5 a 

to z pouhých 5 měsíců na 9 měsíců, kde by následovala činnost 6. 

Některé činnosti by mohly zůstat z hlediska délky trvání zachovány. Těmito činnostmi by 

mohly být: 

• Činnost 6; 

• Činnost 9; 

• Činnost 10; 

• Činnost 7; 

• Činnosti 8, 11, 12, 13 a 14; 
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• Výroba série. 

Díky těmto změnám bylo důležité přepracovat vývojový diagram pro fázi 

Návrh/Koncept – viz příloha 7.  

Jelikož vývojový diagram prošel určitými změnami, muselo dojít ke změnám i 

v síťovém grafu – viz příloha 8. 

Díky přepracovanému síťovému grafu pro fázi Návrh/Koncept bylo zjištěno, že celková 

doba trvání se snížila na 44 měsíců – viz tabulka 7. Původní doba trvání této fáze byla 59 

měsíců. Došlo ke snížení o 15 měsíců. 

Tab. 7 Výsledná tabulka pro přepracovaný Ganttův diagram pro fázi Návrh/Koncept 

Činnosti 
Doba 
trvání 

ZMij  KMij  ZPij  KPij  RCij  RVij  RNij 

1, 2  6  0  6 0 6 0 0  0
1, 3  6  0  6 0 6 0 0  0
1, 6  10  0  10 16 26 16 0  0
1, 7  10  0  10 16 26 16 0  0
1, 8  10  0  10 16 26 16 0  0
1, 9  10  0  10 16 26 16 16  16
1, 15  39  0  39 0 39 0 0  0
1, 16  44  0  44 0 44 0 0  0
2, 4  9  6  15 11 20 5 0  0
2, 5  11  6  17 11 22 5 0  0
2, 9  20  6  26 6 26 0 0  0
2, 10  15  6  21 11 26 5 0  0
2, 15  21  6  27 18 39 12 12  12
4, 9  6  15  21 20 26 5 5  0
5, 9  4  17  21 22 26 5 5  0
9, 11  4  26  30 30 34 4 0  0
9, 12  5  26  31 26 31 0 0  0
11, 13  3  30  33 34 37 4 0  0
12, 15  8  31  39 31 39 0 0  0
13, 14  4  33  37 37 41 4 0  0
14, 16  3  37  40 41 44 4 4  0
15, 16  5  39  44  39  44  0  0  0 

 

Po sestrojení nového vývojového diagramu a síťového grafu zůstala zachována většina 

činností s časovou rezervou, které nebudou mít vliv na celkovou dobu projektu, pokud dojde 

k jejich zpoždění. Těmito činnostmi jsou: 

• Strategické plánování; 

• Stanovení cílů jakosti; 

• Činnost mezi uzly 1,7; 
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• Činnost mezi uzly 1,8; 

• Činnost mezi uzly 2,4; 

• Činnost mezi uzly 2,5; 

• Činnost mezi uzly 2,10; 

• FMEA procesu. 

Některé z těchto činností, v případě dojde-li ke zpoždění, ovlivní začátek následujících 

činností, ale celkové zpoždění nebude mít vliv na celkovou dobu projektu. Mezi ovlivněné 

činnosti patří: 

• Činnost mezi uzly 4,9; 

• Činnosti mezi uzly 5,9;  9,11; 11,13; 13,14 a 14,16. 

Kritickými činnostmi, u kterých nesmí dojít ke zpoždění z důvodu prodloužení celkové 

doby projektu, zůstaly z větší části totožné jako u původního Ganttova diagramu. Kritickými 

činnostmi pro tuto fázi jsou: 

• Plán řízení jakosti a projektů; 

• Náklady vztahující se k jakosti; 

• QFD; 

• Návrh výrobku, montáže a servisu; 

• Konstrukční FMEA; 

• Činnost mezi uzly 9,12; 

• Činnost mezi uzly 12,15; 

• Výroba série. 

5.2.2  Navrhovaná doporučení pro fázi Vývoj série/Plánování 

Činnosti v této fázi jsou závislé na fázi předchozí, proto by mělo dojít k přizpůsobení 

jednotlivých činností z hlediska délky trvání v závislosti na fázi Návrh/Koncept. 

Doporučujícím bodem pro tuto fázi by mohlo být zkrácení fiktivních činností. Jelikož 

některé činnosti probíhají během celé fáze a tato fáze je závislá na předchozí fázi, měli by být 

zkráceny – viz příloha 9. Těmito činnostmi jsou: 

• Činnost 16; 

• Řízení projektu z hlediska jakosti a stanovisko jakosti; 

• Výběr dodavatelů, program kritických dodavatelů a jejich hodnocení. 
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Činnost 15 by mohla trvat 16 měsíců místo 26 měsíců. Činnost 17 by mohla trvat 10 

měsíců místo 15 měsíců. Činnost 18 by mohla trvat 21 měsíců místo 28 měsíců. Činnost 19 by 

mohla trvat 10 měsíců místo 17 měsíců. Prověření zkušebních, měřících a výrobních zařízení 

by mohlo trvat 19 měsíců místo 21 měsíců a činnost 21 by moha trvat 19 měsíců místo 25 

měsíců. 

Některé činnosti by mohly zůstat z hlediska délky trvání zachovány. Těmito činnostmi by 

mohly být: 

• Stanovení katalogu funkčních rozměrů a systému referenčních bodů; 

• Činnost 19; 

• Činnost 22; 

• Činnost 23; 

• Výroba série. 

Uspořádání činností ve vývojovém diagramu zůstalo zachováno. Jediné změny jsou 

v síťovém grafu a to délky trvání jednotlivých činností – viz příloha 8. 

Díky přepracovanému síťovému grafu pro fázi Vývoj série/Plánování bylo zjištěno, že 

celková doba se snížila na 34 měsíců – viz tabulka 8. Původní doba trvání této fáze byla 44 

měsíců. Došlo ke snížení o 10 měsíců. 

Tab. 8 Výsledná tabulka pro přepracovaný Ganttův diagram pro fázi Vývoj série/Plánování 

Činnosti 
Doba 
trvání 

ZMij  KMij  ZPij  KPij  RCij  RVij  RNij 

1, 2  5  0  5 0 5 0 0  0
1, 3  15  0  15 0 15 0 0  0
1, 7  29  0  29 0 29 0 0  0
1, 8  16  0  16 13 29 13 13  13
1, 12  29  0  29 0 29 0 0  0
2, 4  3  5  8 5 8 0 0  0
2, 8  10  5  15 19 29 14 14  14
3, 8  14  15  29  15  29  0  0  0 
4, 5  2  8  10  8  10  0  0  0 
4, 8  21  8  29  8  29  0  0  0 
5, 6  6  10  16  17  23  7  0  0 
5, 8  10  10  20  19  29  9  9  9 
5, 10  12  10  22  17  29  7  0  0 
5, 11  19  10  29  10  29  0  0  0 
6, 8  6  16  22  23  29  7  7  0 
6, 9  6  16  22  23  29  7  0  0 
8, 13  5  29  34  29  34  0  0  0 

 



Diplomová práce  Bc. Markéta Hušková 
 

51 

 

Po přepočítání síťového grafu zůstaly zachovány všechny činnosti s časovou rezervou, 

které nebudou mít vliv na celkovou dobu projektu, pokud dojde k jejich zpoždění. Těmito 

činnostmi jsou: 

• Stanovení katalogu funkčních rozměrů a systému referenčních bodů; 

• Činnost mezi uzly 2,8; 

• Činnost mezi uzly 5,6; 

• Činnost mezi uzly 5,8; 

• Prověřování zkušebních, měřících a výrobních zařízení; 

• Činnost mezi uzly 6,8; 

• Činnost mezi uzly 6,9. 

Kritickými činnostmi, u kterých nesmí dojít ke zpoždění z důvodu prodloužení celkové 

doby projektu, zůstaly totožné jako u původního Ganttova diagramu. Kritickými činnostmi 

pro tuto fázi jsou: 

• Stanovení katalogu funkčních rozměrů a systému referenčních bodů; 

• Činnost mezi uzly 1,7; 

• Řízení projektu a stanovisko jakosti; 

• Jmenování dodavatelů; 

• Program kritických dodavatelů a jejich hodnocení; 

• Fiktivní činnost, která čeká na potřebné informace pro zahájení činnosti mezi 

uzly 4,8 a pro následující fiktivní činnost; 

• Fiktivní činnost, která čeká na potřebné informace pro začátek činnosti mezi 

uzly 5,6, činnosti mezi uzly 5,8, prověřování zkušebních, měřících a výrobních 

zařízení a pro činnost mezi uzly 5,11; 

• Činnost mezi uzly 4,8; 

• Činnost mezi uzly 5,11; 

• Výroba série. 

5.2.3 Navrhovaná doporučení pro fázi Techniky/Výrobek 

Činnosti v této fázi jsou závislé na fázi předchozí, proto by mělo dojít také 

k přizpůsobení jednotlivých činností z hlediska délky trvání v závislosti na fázi Vývoj 

série/Plánování – viz příloha 9. 
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Doporučujícím bodem pro tuto fázi by mohlo být zkrácení fiktivních činností alespoň na 

polovinu. Činnost vzorkování nakupovaných a domácích dílů probíhá během celé fáze a tato 

fáze je, jak už bylo zmíněno, závislí na předchozí fázi a proto by měla být zkrácena. Tato 

činnost by mohla trvat 9 měsíců místo 13 měsíců. Činnost 26 by mohla trvat 10 měsíců místo 

11 měsíců. 

Většina činností by mohla být zkrácena z 8 měsíců na 7 měsíců. Těmito činnostmi jsou 

činnosti: 

• Provedení dvoudenní produkce v místě výroby; 

• Zajištění kvalifikace a školení zaměstnanců; 

• Audit výrobku; 

• Činnost 24; 

• Činnost 27. 

Některé činnosti by mohly zůstat z hlediska délky trvání zachovány. Těmito činnostmi by 

mohly být: 

• Činnost 25; 

• Koncept jakosti; 

• Oprava; 

• Výroba série. 

Uspořádání činností ve vývojovém diagramu zůstalo zachováno. Jediné změny jsou 

v síťovém grafu a to délky trvání jednotlivých činností – viz příloha 9. 

Díky přepracovanému síťovému grafu pro fázi Techniky/Výrobek bylo zjištěno, že 

celková doba se snížila na 14 měsíců – viz tabulka 9. Původní doba trvání této fáze byla 18 

měsíců. Došlo ke snížení o 4 měsíců. 

Tab. 9 Výsledná tabulka pro přepracovaný Ganttův diagram pro fázi Techniky/Výrobek 

Činnosti 
Doba 
trvání 

ZMij  KMij  ZPij  KPij  RCij  RVij  RNij 

1, 2  2  0  2  0  2  0  0  0 
1, 7  9  0  9  0  9  0  0  0 
2, 3  3  2  5  2  5  0  0  0 
2, 4  7  2  9  2  9  0  0  0 
2, 5  7  2  9  2  9  0  0  0 
2, 6  7  2  9  2  9  0  0  0 
2, 7  7  2  9  2  9  0  0  0 
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Tab. 9 (pokračování) Výsledná tabulka pro přepracovaný Ganttův diagram pro fázi 
Techniky/Výrobek 

Činnosti 
Doba 
trvání 

ZMij  KMij  ZPij  KPij  RCij  RVij  RNij 

2, 8  7  2  9  2  9  0  0  0 
2, 11  10  2  12  4  14  2  2  2 
3, 7  4  5  9  5  9  0  0  0 
7, 9  1  9  10  9  10  0  0  0 
7, 11  5  9  14  9  14  0  0  0 
9, 10  1  10  11  10  11  0  0  0 
9, 11  4  10  14  10  14  0  0  0 
10, 11  3  11  14  11  14  0  0  0 

 

Po přepočítání síťového grafu zůstala zachována činnost s časovou rezervou, která 

nebude mít vliv na celkovou dobu projektu, pokud dojde u ní ke zpoždění. Touto činností je 

činnost mezi uzly 2,11. 

Kritickými činnostmi, u kterých nesmí dojít ke zpoždění z důvodu prodloužení celkové 

doby projektu, zůstaly totožné jako u původního Ganttova diagramu. Kritickými činnostmi 

pro tuto fázi tedy jsou: 

• Vzorkování nakupovaných a domácích dílů; 

• Fiktivní činnost, která čeká na potřebné informace pro začátek následujících 

činností; 

• Provedení dvoudenní produkce v místě výroby; 

• Zajištění kvalifikace a školení zaměstnanců podílejících se na sérii; 

• Audit výrobku; 

• Činnost mezi uzly 2,7; 

• Činnost mezi uzly 3,7; 

• Činnost mezi uzly 2,8; 

• Koncept jakosti; 

• Oprava. 

Výsledný navržený Ganttův diagram pro všechny tři fáze viz příloha 11.  

Pro přehlednější znázornění provedených změn a možných úprav je dále uvedena 

tabulka 10, která souhrnně ilustruje provedené změny a úpravy v Ganntově diagramu. 
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Tab. 10 Přehledová tabulka provedených změn a úprav v navrženém Ganttově diagramu 

 Činnost Druh změny 
činnosti 

Činnost Druh změny 
činnosti 

Fá
ze
 N
áv
rh
/K
on

ce
pt
 

Strategické 
plánování 

• Zkrácení z 15 
měsíců na 10 

Stanovení cílů 
jakosti 

• Zkrácení z 15 
měsíců na 10 

Plán řízení jakosti a 
projektů 

• Zkrácení z 54 
měsíců na 39 

Náklady vztahující 
se k jakosti 

• Zkrácení z 59 
měsíců na 44 

Činnost 1 • Zkrácení z 15 
měsíců na 10 

Činnost 2 • Zkrácení z 15 
měsíců na 10 

 QFD • Sloučení s hlasem 
zákazníka a 
Činností 3 

• Zkrácení z 9 
měsíců na 6 

Návrh výrobku, 
montáže a servisu 

• Začátek souběžně 
s aktivitou QFD 

• Zkrácení z 10 
měsíců na 6 

Konstrukční FMEA • Zkrácení z 30 
měsíců na 20 

FMEA procesu • Zkrácení z 31 
měsíců na 21 

Činnost 4 • Zkrácení z 24 
měsíců na 15 

Činnost 5 • Prodloužení 
činnosti z 5 
měsíců na 9 

Fá
ze
 V
ýv
oj
 s
ér
ie
/P
lá
no

vá
ní
 

Činnost 15 • Zkrácení z 26 
měsíců na 16 

Činnost 16 • Zkrácení z 39 
měsíců na 29 

Řízení projektu 
z hlediska jakosti a 
stanovisko jakosti 

• Zkrácení z 39 
měsíců na 29 

Činnost 17 • Zkrácení z 15 
měsíců na 10 

Výběr dodavatelů • Zkrácení z 20 
měsíců na 15 

Program kritických 
dodavatelů a jejich 
hodnocení 

• Zkrácení z 19 
měsíců na 14 

Činnost 18 • Zkrácení z 28 
měsíců na 21 

Činnost 20 • Zkrácení ze 17 
měsíců na 10 

Prověřování 
zkušebních, 
měřících a 
výrobních zařízení 

• Zkrácení z 21 
měsíců na 19 

Činnost 21 • Zkrácení z 25 
měsíců na 19 

Fá
ze
 T
ec
hn

ik
y/
V
ýr
ob

ek
 

Vzorkování 
nakupovaných a 
domácích dílů 

• Zkrácení z 13 
měsíců na 9 

Provedení 
dvoudenní produkce 
v místě výroby 

• Zkrácení z 8 
měsíců na 7 

Zajištění kvalifikace 
a školení 
zaměstnanců 

• Zkrácení z 8 
měsíců na 7 

Audit výrobku • Zkrácení z 8 
měsíců na 7 

Činnost 24 • Zkrácení z 8 
měsíců na 7 

Činnost 26 • Zkrácení z 11 
měsíců na 10 

Uvolnění kvality 
pro ověřovací sérii, 
nultá série, 
sledování stupně 
připravenosti 
projektu 

• Zkrácení z 8 
měsíců na 7 
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5.3 KONEČNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

Po provedení celkové analýzy doby trvání projektu bylo zjištěno, že projekt trvá celkem 

59 měsíců. Díky síťovým grafům byly zjištěny časové rezervy, kterými by se měla společnost 

v budoucnu zabývat a využít je. Pro názornost návazností činností byl sestrojen Ganttův 

diagram – viz příloha 6. 

Dalším krokem bylo vyhodnocení jednotlivých činností. Bylo navrženo několik 

doporučujících bodů, díky kterým by mohlo dojít ke snížení celkové doby trvání projektu. 

Tyto body byly zpracovány a vytvořeny nové síťové grafy a Ganttův diagram. Z nich 

vyplynulo, že by mohlo dojít ke zkrácení celkové doby trvání projektu o 15 měsíců. Doba 

trvání projektu by tedy mohla být 44 měsíců. Některé činnosti byly přesunuty, aby začínaly 

dříve, u některých došlo ke zkrácení doby trvání a některé činnosti byly z hlediska doby trvání 

zachovány – viz přehledová tabulka 10. 

Společnost by se měla převážně zaměřit na zkrácení doby trvání některých činností jako 

například: strategické plánování, stanovení cílů jakosti, činnosti 1, činnosti 2, konstrukční 

FMEA a FMEA procesu. Tyto činnosti mají nejvýraznější vliv na celkovou dobu trvání 

projektu. 

Díky tomuto zkrácení by mohla společnost ušetřit náklady spojené s 15 měsíci, o které 

byl projekt zkrácen. Další výhodou zkrácení projektu by jistě bylo dřívější uspokojení svých 

zákazníků.  
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ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývá problematikou projektového řízení, analýzou doby trvání 

projektu a byla zpracována ve společnosti Škoda Auto a.s. 

Úvodní kapitola je věnována představení společnosti Škoda Auto a.s. Následující 

kapitola je věnována problematice projektového řízení. Definuji zde klíčové pojmy, jako jsou 

projekt, management a projektové řízení. Dále se věnuji jednotlivým fázím projektového 

řízení. Následující kapitola je věnována příručce Proces vznik výrobku, kde je popsán vznik 

výrobku a činností které se v rámci jakosti používají.  

Další kapitola se měla zabývat porovnáním činností z příručky Proces vznik výrobku 

s jinými výrobci automobilů. Jelikož obdržené informace byly nevyhovující k tomuto 

porovnání, je zde provedené porovnání na základě modelů APQP a VDA 4.3. Poslední 

kapitola je věnována podrobné analýze doby trvání projektu pomocí síťových grafů a metody 

CPM. Z této analýzy vyplynuly časové rezervy, na které by bylo v hodné se v budoucnu 

zaměřit. Následně bylo navrhnuto několik doporučujících bodů, díky kterým by došlo ke 

zkrácení celkové doby trvání projektu. Z časových důvodů tyto návrhy nebyly realizovány, 

takže vyhodnocení zda je možné tyto návrhy provést v praxi není k dispozici.  

Bylo by vhodné, aby se nad těmito body společnost zamyslela, protože zkrácením doby 

trvání projektu by ušetřili jak náklady tak i v dřívější době uspokojili své zákazníky. 
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