
 









Abstrakt  

Cílem této bakalářské práce je seznámení čtenářů s problematikou řízení projektů, 

s využitím pomocníků v podobě softwarových nástrojů. Práce seznamuje se základními 

pojmy, které jsou pro tuto oblast klíčové. Představuje SW nástroje, které řada organizaci 

využívá pro správu a řízení projektů. Jeden z nejrozšířenějších, a v této práci nejvíce 

zastoupený, je Microsoft Project. V jednotlivých kapitolách jsou rozkrývány a popisovány 

kroky a funkce, které jsou nezbytné pro vytvoření a efektivní vedení projektu tak, aby všichni 

členové týmu měli neustále aktuální informace o stavu projektu, byli schopni eliminovat 

rizika a nepřekročili plánované termíny a rozpočet. Dále tato bakalářská práce poukazuje  

na výhody a nevýhody ve srovnání s dalšími SW nástroji, které se na našem i světovém trhu 

vyskytují. 

 

Abstract 

The aim of this thesis is to introduce readers to the problems of project management, using 

helpers in the form of software tools. This paper introduces the basic concepts that are crucial 

for this area. Represents a software tool that many organizations use to manage and control 

projects. One of the most widely used in this study represented the most is Microsoft Project. 

The individual chapters are uncovering and described the various steps and functions that are 

necessary for the establishment and effective management of the project so that all team 

members should be constantly updated information on project status, were able to eliminate 

the risks well within the planned deadlines and budgets. This thesis further highlights the 

advantages and disadvantages compared with other software tools that are on both local and 

global market at present. 
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Zřejmé je pouze tolik: 

ten kdo již před bitvou 

při poradě v chrámu stál, 

na vítězství zřejmě promyslel mnoho způsobů plánu, 

ten kdo již před bitvou, 

při poradě v chrámu nedokázal zvítězit, 

nepromyslel dostatečný počet plánů. 

Promyšlený plán přináší vítězství, 

nedostatečný plán nese porážku, 

Co teprve tam, kde žádný plán nebyl! 
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Úvod 

Řízení projektů je nedílnou součástí našich životů a vždy bude.  Mění se pouze přístup  

a podoba. Mnoho lidí si pod touto činností vybaví velkou společnost, která formou projektů 

realizuje většinu svých činností a zcela tomu přizpůsobuje svou organizační strategii  

a kulturu. Málokdo si ale uvědomí, že řízení projektů je nedílnou součástí každého z nás, lidé 

řídí různé projekty, když dělají něco, co má předem daný cíl, začátek i konec. 

Co se pod tímto dvouslovným spojením řízení projektů skrývá, je pro prvotní představu 

demonstrováno na situaci, kterou každý jistě dobře zná. 

Představte si, že by byl sestaven amatérský hokejový tým, který by byl složen z hráčů, 

kteří spolu nikdy nehráli a neznají se, určitě bychom viděli na hřišti komickou ukázku 

chaotického chování. Každý by po ledové ploše jezdil zcela náhodně, chování hráčů by bylo  

v každé herní situaci (třeba i stejné) obvykle jiné a o týmové spolupráci by se nedalo hovořit. 

Uspěli by pouze nadaní jednotlivci, kteří by vynikali hlavně při sólových akcích. Každému je 

určitě jasné, že úspěch takového týmu by záležel jenom na těch skvělých hráčích, a s jejich 

odchodem by se pravděpodobně tým úplně propadl v pomyslném turnajovém žebříčku.  

Na druhé straně si představme tým již sehraných hráčů, kteří se řídí podle pravidel, která jim 

byla vštípena jejich trenérem. Každý ví, kde je jeho místo a každý si zapamatoval, co má   

dělat v určité situaci a komu má nahrát.  

Na tomto jednoduchém příkladě bylo prezentováno, jak je pro řízení důležité určité 

deterministické uspořádání.  

Největším pomocníkem a přínosem pro mnohé byl určitě rozvoj mocných SW nástrojů,   

i zde je potřeba připomenout, že jsou to pouze nástroje, které mají usnadňovat lidem činnosti 

obtížně zvládnutelné manuálně, ale nikdy za nikoho nevyřeší problém, který řeší v rámci 

svého projektu. Zde je nutné připomenout, že byly i doby, kdy k projektovému řízení stačil 

pouze kus papíru a tužka nebo obyčejná papírová nástěnka. Stačí se podívat ,, trochu “  

do minulosti na staré Egypťany a jejich pyramidy nebo Číňany a stavbu Velké čínské zdi. 

Tyto doby jsou už nenávratně pryč. Dnešní pokroková doba se bez používání SW nástrojů 

neobejde, nabídka aplikačních nástrojů pro projektové manažery je rozsáhlá, a vybrat ten 

správný není jednoduché, určitě pomohou zvýšit šanci na úspěch celého projektu, ale jak bylo 

napsáno už výše, vše za nás nevyřeší. 

 

Bakalářská práce je zaměřena na řízení projektů pomocí softwarových nástrojů, které by 

měly práci v oblasti řízení usnadnit.  Autorka si v této bakalářské práci k podrobnějšímu 
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popisu vybrala softwarový nástroj Microsoft Project, a jedním z hlavních důvodu byl fakt,  

že tento produkt se stal celosvětově nejrozšířenějším systémem, další důvody výběru budou 

objasněny v následujících kapitolách.  Cílem práce je nastínění problematiky SW nástrojů pro 

všechny čtenáře. Dalším záměrem není jen napsat tuto práci, ale také porozumět jejímu 

obsahu, získat informace a znalosti jak z oblasti teoretické, tak samotné práce  

se softwarovými nástroji. Práce je rozdělena na sedm hlavních částí. 

 Po první úvodní částí, která seznamuje čtenáře s obsahem práce, se tato část dále zabývá 

historií řízení projektů od prvních zmínek až po současnost, dále rozebírá některé 

ze základních pojmů, které jsou pro oblast řízení projektů klíčové a které s tímto tématem 

úzce souvisí. 

Třetí části, která nese název Nástroje projektového řízení, má za úkol seznámit s aplikací 

Microsoft Project a dalšími pomocnými systémy, které jsou nedílnou součástí projektového 

řízení. 

Čtvrtá část představuje jednotlivé nabídky na ovládacím panelu v programu Microsoft 

Project a popis hlavních funkcí, které hrají klíčovou roli v celém projektu. 

Co je potřeba udělat ještě před samotným spuštěním aplikace, při jejím prvním spuštění, 

jak pracovat s úkoly, náklady a zdroji projektu, je obsaženo v páté části. 

Šestá část, nesoucí název Sledování průběhu projektu, se dostává z fáze plánování do fáze 

sledování projektu, nastiňuje, na co by se nemělo zapomenout při výstupu z fáze plánování, 

co je potřeba nastavit, sledovat a provádět v průběhu fáze sledování. 

Sedmá část ukazuje, jak je možné nahlédnout na konečný projekt před jeho vytištěním, jak 

je možné analyzovat shromážděná data pomocí sestav a také, že je možné spolupracovat  

i s externími analytickými nástroji. 

 Ukázku dalších SW nástrojů, jejich propojení, výhody a nevýhody a grafickou podobu 

nastiňuje osmá část. 
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1. Seznámení s problematikou projektového řízení 

 

Řízení projektů není pouze vědou, ale i uměním, některé věci se dají naučit z knih (v této 

kapitole se vycházelo zejména z knihy P. Fialy - Řízení projektů) a některé je potřeba si 

osvojit. Než se tato práce pustí do rozebírání nástrojů pro podporu řízení projektů, je potřeba 

uvést něco málo z historie a užitečné informace z oblasti řízení projektů. 

 

Nejstarší kořeny historie řízení bývají spojovány se stavbou egyptských pyramid a Velké 

čínské zdi, kdy tyto obrovské a složité monumenty vznikaly s vynaložením a koordinací 

velkého pracovního úsilí a technikami, které nám bohužel nebyly dochovány. 

 

Novější historie řízení projektů bývá spojována se zavedením Ganttových diagramů (rok 

1900), které se dodnes používají. 

 

K největšímu rozkvětu a vzniku nových metod, nástrojů a technik došlo v padesátých  

a šedesátých letech, což bylo spojeno s vývojem v oblasti vojenské a kosmické techniky, 

většina z těchto technik se dodnes využívá. 

 

V této době došlo k vývoji těchto metod: 

 CPM (Critical Path Metod), 

 PERT (Program Evalution and Rewiew Technique), 

 PDM (Precedence Diagram Method). 

 

CPM, PDM 

 deterministické metody, 

 CPM je hranově orientované na rozdíl od PDM, která je orientovaná uzlově, 

 předpokládají, že doby trvání jsou pevně dané a neuvažuje se možnost jejich změny, 

 uzel představuje činnost u PDM, hrana u CPM, 

 u PDM je rozlišen začátek a konec jak patrné z obrázku č.2, mohou být vazby mezi   

      začátkem jednoho uzlu a koncem druhého uzlu, 

 pro každou činnost projektu se odvozují 4 časové charakteristiky: 

     a) nejdříve možný začátek,                    c) nejpozději přípustný konec, 
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     b) nejdříve možný konec,                     d) nejpozději přípustný začátek. 

 

 

    Obrázek 1- CPM                                                                             Obrázek 2- PDM 

 

Pro trvání celkového projektu jsou důležité tzv. kritické činnosti, pro které, nejpozději 

přípustný konec mínus nejdříve možný začátek mínus doba trvání činnosti se rovná nule. 

(není žádná rezerva) 

 

      PERT 

 rozšíření předchozích metod,  

 doby trvání považuje za náhodné veličiny, 

 pracuje s beta rozdělením, 

 využívají se tři časové charakteristiky pesimisticky, optimistický a modální odhad 

(zadáváme my) pro odhad střední hodnoty a rozptylu, výsledky se posčítají, ze střední 

hodnoty zjistíme dobu trvání projektu a odhad celkového rozptylu z dílčích rozptylů. 

 

V sedmdesátých letech došlo k rozšíření projektů na další odvětví a byly propracovány 

specifické nástroje a projekty. Projektové řízení se začalo stávat profesí a vznikly první 

profesní společnosti. 

 

 V osmdesátých letech byly dříve vytvořené techniky začleňovány do vhodných 

praktických postupů. Využití magického trojúhelníku (integrace času, nákladů a kvality) jako 

pomoc při hledání vyváženého řešení z hlediska všech požadavků, kdy změna jednoho měla 

dopad na další. Vznikly první nástroje pro řízení projektů (Harvard Project Manager, 1983). 

  

V devadesátých letech dochází k přechodu od řízení projektů k projektovému řízení. 

Masivní rozvoj informačních a komunikačních technologii včetně Internetu v oblasti 

projektového řízení. 
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 Při současné tendenci zkracování životního cyklu produktů a při snaze o koordinaci zdrojů 

a aktivit mimo podnik v dodavatelských řetězcích by se měly nástroje a techniky řízení 

uplatňovat v širším měřítku. Proniknutí projektového řízení vyžaduje pochopení a zájem 

všech účastníků projektového řízení. Nástroje projektu nám umožňují rychle jednat na náhlé 

změny v projektu, flexibilitu pro plánování, řízení a sledování projektů. [ 2 ] 

1.1. Základní pojmy 

Nyní by bylo vhodné nastínit, co to projekt vlastně je a k čemu slouží vzhledem k tomu, že 

je klíčovým prvkem projektového řízení. Existuje celá řada definic, které se mohou lišit, proto 

byly vybrány tyto tři:  

První dvě jsou podle autora Petra Fialy. 

Projekt je výsledek materiální nebo nemateriální povahy založený na strategickém plánu, 

navržený, organizovaný a realizovaný pod řízením někoho v zájmu vlastníka anebo 

zadavatele.  

Projekt je prostorově a časově ohraničený soubor technologicky a organizačně 

souvisejících činností, jehož účelem je dosažení stanoveného cíle při zadaném čase, zdrojích, 

nákladech a kvalitě.  

Další pohled vychází z knihy Roberta Newtona - Úspěšný projektový manažer. 

Projekt je jedinečný proces 

 zaměřený na určitý výsledek a je ukončen, jakmile je výsledku dosaženo, 

 během procesu prochází projekt řadou změn, 

 obsahuje specifický soubor aktivit.  

 

Řízení projektů 

 Je charakterizováno jako soubor metod, postupů, modelů nástrojů a technik pro plánování 

a řízení realizace složitých projektů. Řízení projektů má některé specifické rysy: 

 projekt má definován konec i začátek, 

 existuje vysoká míra nejistoty, 

 používají se pružné organizační struktury, 

 složení řešitelského týmu je proměnlivé. 
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Při řízení se sledují důležité charakteristiky, jako jsou například rozsah, čas, náklady, 

kvalita, zdroje a rizika. Jsou využívaný i různé analýzy, které jsou zaměřeny na některé 

z uvedených charakteristik, jako například časová analýza projektů, analýza zdrojů nebo 

nákladová analýza. 

 Projektový cíl je složen ze tří základních podmínek, kvality (CO je potřeba provést  

a v jaké kvalitě by to mělo být provedeno), času (KDY má být co provedeno) a nákladů (ZA 

KOLIK se to má udělat) proto bývá nazýván projektový trojimperativ (trojpodmínka). 

 

 

 

Obrázek 3 - Trojimperativ  

 

 

 

Projektové řízení 

 je způsob řízení pomocí projektů, 

 tento termín zahrnuje řízení jednotlivých projektů, vytvoření organizační struktury, 

koordinaci projektů z hlediska termínů a disponibilních zdrojů. 

 

Projekty jsou složeny z jednotlivých procesů.  

Proces bývá popisován jako posloupnost určitých činností, které přinášejí nějaký výsledek. 

a) Procesy řízení projektů. 

b) Produktově orientované procesy. 

 

Procesy řízení projektů jsou složeny z pěti projektových fází: iniciace, plánovaní, 

sledování, řízení a ukončení projektu. 

Produktově orientované procesy definovány pomocí životního cyklu projektu, mění se 

podle oblasti aplikace. 
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2. Nástroje v projektovém řízení 

 

Nejdříve je potřeba si uvědomit, na co vlastně daný nástroj potřebujeme. Nástroje plní 

svou funkci jen v případě, jsou-li správně obsluhovány. Nestačí, když daný nástroj budeme 

ovládat pouze my, ale musí se s ním ztotožnit celý projektový tým, v opačném případě 

vyznívá jejich využití do ztracena. 

2.1. Seznámení s aplikací Microsoft Office Project  

Plánování a řízení projektů není jednoduchá záležitost, je třeba sledovat mnoho různých 

úloh, sledovat a plánovat zdroje, rozdělit výrobní faktory mezi jednotlivé směry užití, 

provádět různé analýzy prováděných nebo ukončených projektů, k těmto účelům se velice 

dobře hodí produkt společnosti Microsoft- Microsoft  Office Project. 

Microsoft Office Project 

Slouží k plánování, sledování a řízení projektů a ke komunikaci s projektovým týmem. 

V současné době je na trhu verze Microsoft Office Project 2007, která je k dispozici ve dvou 

edicích Standart a Professional, také existují dva serverové produkty Microsoft Office Project 

Server 2007 a Microsoft Office Portfolio Server 2007. 

Nabízí komunikaci klienta a serveru, která zlepšuje spolehlivost a rychlost práce přes síť 

a umožňuje hladký přechod do režimu offline, podobně jako aplikace Microsoft Office 

Outlook. V této nové verzi MP proti starším verzím jsou i některé novinky, jako nové typy 

zdrojů, umožňující lepší monitorování a plánovaní finančních zdrojů (nákladové  

a rozpočtové). Velkou novinkou jsou také sestavy, které nabízí spolupráci s Microsoft Office 

Excel a Microsoft Office Visio.  

Dále jsou změny v kalendáři, kde je možno zadávat výjimky v pracovních časech a také 

vlastních polí, které nabízejí větší flexibilitu pro přizpůsobení projektu. 

Některé funkce, které byly v předchozích verzích zapnuty, jako je například při výchozím 

nastavení průvodce projektem, jsou vypnuty, ale mohou být opět zapnuty a nadále se 

používat. Je zde i pár vyřazených funkcí, mezi které patří možnost ukládání projektů  

do databáze (přes rozhraní ODBC) a do formátu MPD, čtení je však stále podporováno, kvůli 

migraci do serveru. Pro prezentaci na webových stránkách v této verzi již není možné uložit 

projekt do formátu HTML. 
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Obrázek 4 - Microsoft Office Project 2003 a 2007 

 

Verze 2007 je mnohem propracovanější než verze 2003, autorka bakalářské práce měla 

možnost vyzkoušet obě verze a vzhledem k tomu, že nejdříve pracovala s verzí 2007, mnoho 

funkcí ve verzi 2003 scházelo nebo nebyly na takové úrovní jako ve verzi 2007. Což je asi 

pochopitelné, jako například, když přesednete z Audi A8 na Fabii 1,2 HTP. Určitě vám bude 

něco scházet… 

Je důležité také zmínit, že pokud pracujete s Microsoft Office Project 2007, tak je potřeba 

mít Office alespoň z roku 2003, v jiném případě propojení mezi programy není možné. 

2.2. Nástroje, které je možné dále využít 

Aby mohl být softwarový projekt vůbec realizován, vyžaduje, aby se na něm podílelo 

mnoho dalších subjektů - zadavatelé, projektový manažer, analytik, designér, programátor, 

tester a řada dalších. Aby byl projekt úspěšně dokončen, je potřeba, aby se jednotlivé subjekty 

mezi sebou nějakým způsobem dorozumívaly a měly možnost efektivně si vyměňovat 

informace. Zvláště tehdy, když členové týmu nejsou ve stejné oblasti. 

 

Základním stavebním kamenem je systém pro sdílení a správu dokumentů, který 

podporuje uživatelská přístupová práva: 

 Novell Netwaru, Microsoft Server, Linux Serveru, 

 CVS nebo SVS - systém zamykání dokumentů a sledování změn umožňující držet,   

pohromadě dokumenty, na kterých pracuje současně více lidí, 

 Office - pro samotnou editaci dokumentů.  

 



9 

 

Druhým důležitým prvkem je systém elektronické komunikace, který nejčastěji 

představuje mailový server. Tato část, patří k nejlépe vyřešeným. 

 Microsoft Outlook, 

 Exchange Server, 

 Instant Messaging (ICQ a Jabber Server). 

Pro videokonference lze využít Microsoft Meeting, nebo také je možné využívat  

pro internetové spojení populární freewarový Skype. 

 

Dalším potřebným prvkem je také systém správy úkolů, který nám napomáhá umožnit 

zadání a hlídání úkolů každého jednotlivých členů týmu, v daném projektovém čase. Není 

mnoho kvalitních systémů těchto nástrojů. 

Za jistých okolností je použitelná například BugZilla. 

 

Systém pro podporu projektového plánování  

Mezi nejznámější a nejlépe provedené aplikace tohoto druhu patří Microsoft Project nebo 

freewarový OpenProj. 

 

 Můžeme také využívat vizuální nástroje, které nám pomáhají při vytváření schémat, 

procesů datových modelů,  je to například Microsoft Visio. Dále také můžeme ještě využít 

tzv. bug tracking systémy – hrají důležitou roli v konečné fázi a testování projektu. Můžeme 

mnohem jednodušeji sledovat a zajistit opravu všech známých nedostatků.  

Jedná se například o BugZillu. 

2.3. Závěr kapitoly 

Je celá řada programů pro řízení projektů, není to jen Microsoft Office od Microsoftu, další 

je například Primavera, která je od společnosti Oracle, a celá řada dalších. Nicméně je třeba 

podotknout, že Microsoft Project je velmi dobře udělaný software pro řízení a spravování 

projektů, nevýhodou je, že je bohužel pro mnohé firmy dost nákladný vzhledem ke své 

pořizovací ceně, proto se snaží místo tohoto softwaru najít jiné alternativy, které jsou na velmi 

dobré úrovni a jsou zcela zdarma, velmi dobře je na tom například OpenProj, který je svým 

vzhledem a funkcemi velmi podobný Microsoft Projectu. 
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3.Nábídka v programu Microsoft Project 

Představení nabídky programu Microsoft Project. 

 

 

 

Obrázek 5 - Nabídka Microsoft Project  
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3.1. Popisek některých důležitých položek z nabídky zobrazení  

Nyní by bylo vhodné představit, některé důležité prvky z nabídky Zobrazení, informace 

vychází z knihy J. Kališe a Michala Říhy. 

Ganttův diagram 

Zobrazení se skládá ze dvou částí, levá je tvořena tabulkou, pravá část ukazuje grafické 

vyjádření úkolu ve formě modrého pruhu, každý úkol je zobrazen jako pruh se začátkem, 

danou dobou trvání, koncem a vazbami s ostatními úkoly. 

Kalendář 

V tomto zobrazeni jsou znázorněny úkoly formou pruhů bez vzájemných vazeb, tento typ 

zobrazení využíváme pro sledování úkolů a jejich rozpětí v kalendáři, pro zadávání úkolů, 

jejich propojování či přiřazování zdrojů. 

Síťový diagram 

Slouží ke znázornění úkolů a závislostí mezi nimi formou síťového diagramu, jednotlivé 

úkoly jsou zobrazeny jako obdélníky (uzly) a čára spojující uzly vyjadřuje vzájemnou 

závislost mezi nimi, ve výchozím nastavení je probíhající úkol označen úhlopříčkou v uzlu. 

Nachází uplatnění při vytvoření a dotvoření plánu, vytvoření vazeb mezi úkoly, při grafickém 

znázornění úkolů, při přiřazování zdrojů. 

Zobrazení pro analýzu PERT 

Proces sloužící pro vyhodnocení pravděpodobného výsledku trvání úkolů na základě tří 

odhadů: pesimistický, optimistický a očekávaný. 

Organizátor 

Je vhodný pro kopírování informací mezi jednotlivými soubory projektu či šablonami. 

Řazení 

Úkoly a zdroje je možné řadit podle definovaného filtru i vlastních kriterií. 

Filtrování a seskupování 

Filtrování je zobrazení pouze některých požadovaných údajů nebo jejich zvýraznění.      

     Seskupování je rozdělení úkolů či zdrojů do skupin podle zadaných kriterií. 
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4. První kroky v aplikaci Microsoft projekt 

 

Tato kapitola přibližuje, jak se pracuje s tímto softwarem, ukazuje, jak se postupuje při 

zadávání jednotlivých úkolů, jak se pracuje se zdroji a s náklady. 

4.1. Příprava 

Na počátku celé práce je potřeba si připravit nějaký projekt. Přípravě je dobré věnovat 

hodně času v počátku, protože chyby, které vzniknout na začátku, se odrazí ve všech 

zbývajících částech, je dobré si uvědomit a zvážit, co je a co není součástí projektu, proč se 

projekt dělá, co je jeho cílem a jaká jsou potenciální rizika. Je také dobré si udělat logický 

rámec, než MP vůbec spustíme. 

Manažeři se často setkávají s řadou problémů, často je musí řešit sami. Některé zvládnou 

vyřešit sami bez pomoci, k některým využívají zapojení většího počtu řešitelů, kterých se 

daný problém týká, a vytvoří tak řešitelský tým. 

Mohou využívat tyto metody generování nápadů: 

 brainstorming, 

 analýza a strukturování problémů, 

 analýza síťového pole, 

 analýza příčin a důsledků, 

 interpretační strukturní modelování. 

 

Praktická ukázka metody generování nápadů, konkrétně myšlenková mapa, byla vytvořena 

v programu FreeMind, se kterým jsme se seznámili během minulého semestru ve škole (viz. 

příloha). Tato myšlenková mapa bude sloužit jako výchozí prvek (plán) pro vytvoření 

ukázkového projektu pro tuto práci. 

4.2. Na co bychom neměli zapomenout  

Jakmile máme promyšlený plán projektu, můžeme se pustit do vytváření projektu v MP. 

Po spuštění aplikace MP otevřeme nový projekt nebo použijeme šablony, které jsou 

v aplikaci připraveny, dáme mu název a uložíme si ho. 

V informacích o projektu vybereme datum zahájení nebo dokončení nelze však zadat obě 

hodnoty současně. 
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Obrázek 6 - Zobrazení - Informace o projektu 

 

Dále je důležité nastavit pracovní a nepracovní dny (svátky, dovolená, pracovní volno) 

v kalendáři, kalendář lze měnit tak, aby odrážel pracovní dny a volné dny pro každého 

pracovníka v projektu individuálně.  

 

 

Obrázek 7 - Kalendář  

 

V projektu  který bude sloužit jako pomůcka pro tuto práci bylo nastaveno datum začátku 

na 1.10.2010 nepracovní dny (svátky), pevná pracovní dobu vždy od pondělí do pátku v času 

od 8.00 do 12.00  a 13.00 do 17.00 hodin. Dále bylo v nabídce Nástroje- možnosti nastavena 

výchozí standardní a přesčasová sazba a počet hodin za den na 8 za týden na 40  

a za měsíc na 20 dní.  
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Obrázek 8 -  Možnosti projektu 

 

4.3. Práce s úkoly 

Nyní je možné přejít k zadávání úkolů. Zápis do polí je velmi podobný jako zápis do polí 

v aplikaci Microsoft Excel. 

Zadávání úkolů je předvedeno na příkladu, který vychází z myšlenkové mapy, která se 

nachází v příloze.  

Na první řádek celého našeho projektu se napíše souhrnný název, který bude představovat 

souhrnný úkol projektu - Rekonstrukce hotelu.  

Dále se z  mapy vybere první úsek s názvem průzkum. Do prvního řádku se vepíše jako 

název prvního úkolu slovo Průzkum, to bude dílčí úkol etapy, dále se budou vypisovat pod 

sebe jednotlivé položky tak, jak jsou uvedené v naší mapě. 

Určitě bude potřeba přiřadit jednotlivé úkoly pod souhrnný úkol etapy, v tomto případě se 

použijí tyto tlačítka   , které se nachází na panelu nástrojů. Stejným způsobem se bude 

pokračovat s dalšími úseky, které se v naší mapě nachází.  

Nakonec se všechny dílčí úkoly etap přiřadí k souhrnnému úkolu projektu. Jestliže se 

dvakrát poklepe na úkol, rozbalí se nabídka, kde se může úkol více specifikovat. 
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Obrázek 9 - Informace o úkolu 

 

Poté se vypíše k jednotlivým úkolům doba trvání, datum začátku se nastaví automaticky, 

stejně tak i datum ukončení, samozřejmě si je v rámci potřeby může každý upravit tak, jak 

bude potřebovat. Poté se označí některé úkoly jako milníky.
1
 

Nakonec se vytvoří vazby mezi projekty. Je jasné, že některé úkoly musí být udělaný dříve 

než jiné. Ve vzájemné vazbě budou pak úkoly vystupovat jako předchůdci a následníci.  

Vazby mohou být vytvořeny několika způsoby: 

 dvojitým poklepem na vybraný úkol, do kolonky předchůdci vepíšeme čísla úkolů, 

které danému úkolu předcházejí nebo označíme právě ty úkoly, které chceme propojit 

(musí být alespoň dva),  

 volbou Úpravy - Vytvořit vazbu mezi úkoly, vytvoříme propojení vybraných úkolů. 

4.4. Přiřazování zdrojů k úkolům 

V projektu jsou vloženy úkoly, nyní se může přejit k zadávání zdrojů, zdroje by se měly 

přiřazovat k podúkolům ne k souhrnným úkolům. 

 

Zdroje představují lidé, materiál a vybavení, které jsou důležité pro dokončení úkolů 

projektu, ve verzi 2007 se k nim řadí i přímé náklady, které mohou být pochopeny jako 

zdroje, které se podílejí na plnění úkolů. 

 

 

 

 

                                                 

1
Má-li úkol nulovou dobu trvání, označuje se jako milník, slouží k identifikaci nějaké zvláštní události 

v projektu např. dokončení jedné fáze. Ve zvláštních případech nemusí mít nulovou dobu trvání. 
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Zdroje se rozdělují na:  

 pracovní - plní úkoly vykonáváním práce, 

 materiálové - plní úkoly nejčastěji svým spotřebováním, 

 nákladové - vyvolávají náklady, které nelze přiřadit pracovním ani materiálovým    

                           zdrojům (např. letenky). 

 

Zdroje je možné zadat několika způsoby: 

 přímým vepsáním do tabulky pomocí Zobrazení - Seznam zdrojů,  

 pomocí formuláře Ganttova diagramu, 

 přímo v tabulce úkolů, 

 mohou se importovat z adresáře poštovního serveru, 

 vložit zdroje ze systému Project server. 

 

Pomocí zobrazení Seznam zdrojů - volbou názvu zobrazení z nabídky Zobrazit se vepíše 

seznam zdrojů, které máme, dále se zvolí typ zdroje, iniciály, maximální počet jednotek 

(zadává se v procentech) a standardní a přesčasovou sazbu náklady, na použití, nabíhaní 

nákladů a základní kalendář.  

 

 

Obrázek 10 - Přetížení zdrojů  

Druhou možností je zadání přímo v tabulce úkolu dvojitým poklepáním na vybraný úkol.  

 

 

Obrázek 11 - Zadání zdrojů v tabulce úkolů 
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Je-li potřeba importovat zdroje z adresáře například z aplikace Microsoft Outlook, zvolí se 

příkaz Vložit - Nový Zdroj - Adresář, zobrazí se dialogové okno se seznamem kontaktů 

v tomto okně, vybereme zdroje, které chceme importovat. 

 

 

Obrázek 12 - Importování zdrojů  

 

Může se také stát, že některý ze zdrojů bude přetížen, pozná se to následovně, zdroje 

budou tučně zabarveny do červena (viz.obr.10), projekt nabízí vyrovnání přetížení zdrojů, 

například přesunem terminu realizace dílčích úkolů. 

Zdroje pracují na úkolu rovnoměrně, rozvrh práce zdroje se může upravit zadáním práce 

v jednotlivých dnech. 

4.5. Práce s náklady 

Jsou zde jak s variabilními, tak fixními náklady. 

Fixní náklady  

Představují veškeré jednorázové platby, které budou vynaloženy na daný úkol, také úkoly, 

které zadáme externím subjektům, jejichž realizaci pokryjeme smlouvou. 

Z pohledu časového rozlišení můžeme nabíhání těchto nákladů rozložit bud rovnoměrně 

nebo nechat pevné náklady vstoupit do projektu v okamžiku zahájení nebo dokončení daného 

úkolu. Toto je velmi důležité u rozsáhlých a nákladových projektů, je rozdíl, když vynaložíte 

1000 000 Kč okamžitě nebo budete splácet stejnou částku po dobu několika měsíců. 

Variabilní náklady 

Jsou náklady, které mají vazbu na čas, nejčastěji jsou to platby za materiál či za práci. Dále 

sem patří i nákladové zdroje, které jsme zmiňovali již v předchozí části o zdrojích.  

Výnosy 

Jestliže chceme zaznamenat výnosy, postupujeme stejně, jako u nákladů jen je označíme 

záporným znaménkem  
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5. Sledování průběhu projektu 

Nyní se z fáze plánování, přechází do fáze sledování. Nejprve se musí provést kontrola 

logické správnosti struktury úkolů, ověří se správnost časového harmonogramu ve smyslu 

vazeb, milníků a konečných termínů a také to, zdali každá práce má svého odpovědného 

pracovníka a zda úkol není přetížen. 

5.1. Směrný plán 

Dále by mělo být provedeno nastavení směrného plánu. 

Směrný plán je srovnávací základna pro vyhodnocování stavu projektu, jedná se vlastně    

o zálohu veškerých dosud nastavených dat. Výsledkem je získání dat pro srovnání průběhu 

projektu s původními představami. 

5.2. Metoda 0% - 100% a znázornění dalších důležitých údajů 

Sledování by mělo být prováděno za pomocí metody 0% - 100% . Jestliže se plnění úkolu 

odvíjí podle plánu a jeho stav odpovídá některé z hodnot 25%, 50%, 75% a 100%, pak 

můžeme sledování zaznačit pomocí příslušných tlačítek. 

Jestliže realizace úkolu neodpovídá některé z nastavených hodnot nebo neprobíhá 

v souladu s plánem, pak musíme postup prací zaevidovat pomocí dialogového okna 

Aktualizovat úkoly. 

 

V aplikaci je k dispozici okno Statistika projektu, která informuje o nejdůležitějších 

údajích projektu.  

Dále nás jistě bude zajímat, které úkoly nezačaly v souladu s naším plánem, to zjistíme 

pomocí zobrazení Sledovací Ganttův diagram.  

Důležité je také sledování nákladů v průběhu projektu, jednou z možností sledování je 

tabulka s názvem Náklady, která je k dispozici pro zdroje i náklady. 

5.3. Další důležité prvky, které bychom měli mít na paměti: 

 hladký průběh projektu je zajištěn spojením projektových a neprojektových činností, 

proto bychom se měli snažit o spojení projektového kalendáře zdroje s neprojektovým 

pracovním kalendářem, 

 důležitá je vizualizace dat (čím více informací o aktuálním stavu projektu bude  
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      k dispozici tím lepé pro budoucnost projektu), 

 měli bychom mít na paměti, že bez osobního kontaktu se členy týmu se neobejdeme, 

proto by kontrolní schůzky měly být prováděny po dosažení každé etapy, 

 portfolio projektů by mělo být hodnoceno podle kriterií portfolia, stavu kritické cesty, 

analýzy přidané hodnoty atd., měli bychom sledovat v čase a porovnávat hodnoty 

indexu CPI a SPI s ostatními projekty. 

   

6. Sestavy a Tisk 

V určitých fázích projektu bude potřeba prezentovat stav projektu. K tomuto účelu 

Microsoft Project obsahuje celou řadu vestavěných zobrazení a sestav. Informace pro tuto část 

byly čerpány z knihy D. Dvořáka - Řízení projektů - Nejlepší praktiky. 

6.1. Tištěné zobrazení 

Rychlí tisk vybraných projektových informací v podobě, která odpovídá tomu, co vidíme 

při práci s jednotlivými zobrazeními aplikace na obrazovce. 

 Způsoby jak je možné zjistit, jak bude výsledný projekt vypadat po vytištění: 

 tlačítko náhled před tiskem, 

 příkazem soubor - Náhled před tiskem, 

 stejnojmenným tlačítkem - Vzhled stránky. 

 

6.2. Tištěná sestava 

Je množina předdefinovaných detailních informací o určitém aspektu projektového plánu. 

Je více orientovaná na grafické uspořádání, výstupy z ní vypadají profesionálněji. Jsou 

vhodné pro prezentaci údajů někomu druhému. Poskytují jednoduchou formu analýzy 

z mnoha hledisek. Sestavy, které jsou obsaženy v Microsoft Projectu, jsou rozděleny do šesti 

kategorií, které jsou zobrazeny v dialogovém okně - Sestavy  

Můžeme využit předdefinovaných sestav nebo vytvořit sestavy vlastní. 
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Obrázek 13 - Sestavy 

6.3. Vizuální sestavy 

Od verze 2007 jsou k dispozici novinky v podobě vizuálních sestav. Vycházejí  

ze základních sestav, ale jsou mnohem flexibilnější. Slouží k exportu vybraných projektových 

plánů projektu k další analýze do aplikací Microsoft Excel či Microsoft Visio pomocí nástrojů 

kontingenčních tabulek a grafů. Výstupem jsou většinou graficky uspořádaná data. Rozdíl 

mezi základními a vizuálními sestavami je v tom, že vizuální sestavy umožňují provádění 

analýzy shromážděných dat projektu externími analytickými nástroji. 

 

 

Obrázek 14 - Vizuální sestavy 
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7. Další softwaroví pomocníci pro řízení projektů 

 

Tato práce s názvem Moderní nástroje projektového řízení je zaměřena převážně  

na podrobnější popis jednoho nástroje, který se stal celosvětově nejrozšířenějším systémem, 

byl vybrán proto, že si ho každý může na svém domácím počítači zdarma vyzkoušet  

a seznámit se s ním. Většina lidí má určitě i některý z kancelářských nástrojů této firmy  

a spolupráce jednotlivých nástrojů je velmi výhodná. 

Většina moderních nástrojů pro řízení projektů pracuje na podobném principu a z hlediska 

vzhledu si jsou velmi podobné. Jestliže si osvojíte práci v jednom nástroji, máte do jisté míry 

vyhráno i u nástrojů jiného tvůrce. 

7.1. Příklady některých dalších SW nástrojů 

SW - Velké systémy:                        

 Primavera - Primavera                       

 Artemis                                        

 Welcom   

                                                          SW - Malé systémy - dostupné v ČR: 

 Primavera - SureTrak 

 Contec - Contec (český produkt) 

 MS Project - Microsoft Corporation 

 Power Project -  Asta Development PLC - UK   

 AllFusion Project Planner  Computer Associates   

 

7.2. Primavera 

K nejpropracovanějším produktům pro podporu řízení projektů patří bezesporu  

i Primavera, před příchodem MS Project se jednalo o nejlepší aplikaci v oboru, s postupem 

času však byla vytlačena mohutným marketingem Microsoftu i když se jedná o stejně 

propracovaný systém. 

Řešení Primavera dnes patří k nejpropracovanějším produktům pro podporu řízení 

projektů. Pro někoho může být zarážející, že je Primavera prezentována spíše jako nástroj pro 
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řízení stavebních projektů, ale ve skutečnosti se dá použít i na ostatní druhy projektů (samo 

IT inženýrství je jakýmsi „stavebním“ průmyslem). Primavera je k dispozici i v české verzi. 

[3] 

 

 

Obrázek 15 - Primavera (zdroj – stránky Optimasoft s.r.o) 

 

V malých firmách, které nemají zavedený informační systém nebo řídí pouze pár malých 

projektů, se využívá SureTrak. 

Tento program je vhodné používat jen pro výpočty malých projektů a pro zpracování  

podprojektů jako vstup pro vyšší úroveň Primavery. 

 

K dispozici jsou tyto edice: 

Primavera Project Planner (P6) - Primavera     

Jeden z nejrozšířenějších systémů pro řízení velkých projektů ve světě i v ČR.  

Primavera Enterprise ( P6e, P6e/c ) - Primavera      

Pro řízení rozsáhlých projektů a pro práci ve víceuživatelském prostředí  

tento systém umožňuje koordinovat všechny projekty ve firmě současně jako celek. 

7.3. Bezplatná alternativa – OpenProj 

Jak již bylo zmíněno v jedné z předchozích kapitol, MS Project i Primavera jsou velmi 

podařeným dílem, mnoho projektových manažerů se bez Microsoft Project neumí vůbec 

obejít, ale bohužel překážkou pro mnohé firmy je jejich pořizovací cena, proto je třeba nalézt 

místo tohoto softwaru jiné alternativy, které jsou na velmi dobré úrovni a jsou zcela zdarma. 

Z veřejnosti volně dostupných byl vybrán OpenProj. Samozřejmě, že není tak propracovaný 
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jako jeho dva velcí bratři, ale určitě je schopný plnit pro každého druhého manažera funkci  

na 100%. 

Po spuštění OpenProj je k dispozici několik možností práce, které známe z MS 

Project  

 Zobrazení Gantt chart 

 Síťový diagram                                      

 Zdroje 

 WBS,RBS 

 Využití zdrojů 

 Využití úkolů 

 PERT diagramy 

 

 

Obrázek 16 - OpenProj (vlastní zdroj) 

                                  

 

Obrázek 17 - Microsoft Project (vlastní zdroj) 
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OpenProj je dostupný v mnoha světových jazycích, mezi kterými samozřejmě nechybí ani 

čeština. Je dostupný pro nejpoužívanější operační systémy - Windows, Unix, Linux, Mac. 

Navíc jak je patrné i z obrázku č.16 a č.17, můžete v OpenProji otevřít projekt vytvořený  

v MS Project. A jak si můžete všimnout, vzhled a zadávání jsou stejné jako u předchozího 

produktu. A co je asi nejdůležitější, jak už bylo jednou zmíněno, je zdarma.  

 

7.4. Zhodnocení 

Je obtížné najít na našem trhu nástroje, které by výborně splňovaly jak řídící tak modelační 

funkci. Jednotliví výrobci těchto řešení si uvědomují, že na současném trhu vládnou dvě 

mocné společnosti a jejich produkty, Primavera a MS Project. 

Otázkou tedy je, zda se podaří některému z výrobců v příštích letech vyvinout stejně 

kvalitní produkt, který by mohl těmto dvěma mocným gigantům směle konkurovat, ale  

na druhé straně…proč by to dělali, obě tyto společnosti mají velmi dobré a pevné postavení 

na trhu, a málokterá společnost by se jim odvážila či vůbec mohla konkurovat. Nákladově 

jsou produkty pro řízení projektů obou společností pro jednoho uživatele zhruba kolem 20 

tisíc za licenci, ale u Primavery (Oracle) musíte počítat také s většími výdaji pro doplňky, 

Office od Microsoftu má skoro každý, doplňky od Oracle málokdo. Pro výběr vhodného SW 

nástroje existuje mnoho kriterií, samozřejmě je zde mnoho mohutných společností 

využívajících databázové systémy Oracle, pro ně nasazení Primavery nebude takový problém 

jako pro menší či středních společnosti, které u nás převládají a které disponují vybavením 

Microsoftu. SW nástroje, popisované v této práci, mohou být využívány jak velkými 

společnostmi, tak každým z nás. Pro jednotlivce či menší skupiny se hodí OpenProj či 

Microsoft Project Standart, já sama jsem v něm dokázala bez velkých problémů vytvořit 

projekt, který tuto práci doplňuje. Orientace a práce v něm, jestliže disponujete zkušenosti 

s Microsoft Officem, není obtížná, stačí vám kniha, vlastní úsilí a trochu času a trpělivosti.  

Pro velké či střední společnosti, či v situacích, kdy bude nutné zabezpečit, aby vedoucí 

projektů, členové týmů nebo management měli neustále aktuální informace o stavu projektu 

a byli tak schopni eliminovat rizika, nepřekročili plánované termíny a rozpočet, budete 

potřebovat nástroje, které využívají propojení jednotlivých členů přes server. V této oblasti 

můžete opět využít společnost Microsoft a její Microsoft Project Server, pro práci s daty 

aplikaci Project Professional nebo portál Project Web Access. 
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Závěr 

Napsat dobrý závěr k bakalářské práci není jednoduchou záležitostí, vzhledem k tomu,  

že hraje klíčovou roli pro celou práci. Cílem této bakalářské práce je trochu přiblížit 

problematiku řízení projektů  pomocí moderních softwarových nástrojů, nyní by bylo vhodné 

zhodnotit, zda se mi vytýčené cíle podařilo naplnit. Tato práce by mohla také sloužit čtenářům 

či zájemcům, kteří by si rádi vyzkoušeli nebo osvojili práci v programu MP jako prvotní 

seznámení s problematikou řízení projektů a také jako manuál pro základní kroky v programu 

Microsoft Project. 

Jak je uvedeno v úvodní části, práce je rozdělena na sedm základních částí. První úvodní 

část nastiňuje, jak nás řízení projektů může ovlivňovat, stanovuje, na co je práce zaměřena, co 

je jejím cílem a co je obsaženo v jednotlivých kapitolách. 

Další kapitola prochází jednotlivé mezníky ve vývoji projektového řízení. Vysvětluje  

a nastiňuje, jak se projektové řízení rozšiřovalo a zdokonalovalo s vynalezením nových metod 

a přístupů až do současné podoby, která určitě není konečnou. Dále tato kapitola obsahuje 

všechny prvky, které projektové řízení obsahuje. 

Kapitola s názvem Nástroje projektového řízení poukazuje na to, že plánování projektů 

není jednoduchá záležitost a pokud si nevybereme správné nástroje, se kterými se ztotožní 

celý projektový tým, tak jejich funkce vyznívá do ztracena a mohou být spíše škůdcem než 

pomocníkem. Dále je zde představen jeden nástroj, který se stal jedním z nejrozšířenějších  

a nejlépe propracovaných v oblasti řízení projektů. 

V dalších čtyřech kapitolách je podrobněji popsána práce s tímto softwarem od prvních 

kroků, které je potřeba provést před samotným spuštěním, neboť fáze plánování je klíčová pro 

výsledek celého projektu. Jsou zde uvedeny i metody generování nápadů a jedna z metod  

je i názorně předvedena. Dále jsou zde ukázky, jak pracovat s úkoly, zdroji a náklady, co je 

klíčové a na co bychom neměli zapomínat ve fázi samotného sledováni projektu. 

Poslední část je věnována dalším nástrojům pro řízení projektů, je zde uvedeno několik 

dalších konkurentů Microsoftu, Oracle, pod který nyní patří Primavera nebo freewarový 

OpenProj. 

 

Po přečtení této práce si mnozí možná položí otázku, proč se tato bakalářská práce z větší 

části věnuje podrobnějšímu popisu právě Microsoft Projectu, když je cenově nákladnější  

a jsou zde alternativy jako OpenProj, který je navíc zcela zdarma. 
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 Důvodů je hned několik. Některé jsou objasněny již v závěru osmé části této bakalářské 

práce, další by bylo vhodné uvést nyní. 

 Patří k nejrozšířenějším softwarům v projektové oblasti, zkuste si vyhledat informace  

o MP a pak to samé vyzkoušejte právě s konkurenční Primaverou. Navíc ovládání tohoto 

nástroje je velmi podobné jako ovládání jiných produktů této společnosti. 

Určitě je pro každého uživatele výhodné propojení právě s Officem, například vytvoření 

Cash-flow v Excelu nebo použití kontaktu jako zdrojů z Outlooku.  

Důležité je toto: jestliže zvládáte práci v jednom projektovém programu, máte do velké 

míry vyhráno i u ostatních, veřejnosti dostupných. Velké množství těchto softwarových 

nástrojů pracuje na podobném principu. I designové a grafické provedení je velmi podobné, 

jak je patrné z ukázek, které práci doplňovaly. 

A to nejdůležitější na závěr -  i přes velmi dobrou úroveň všech těchto nástrojů je důležité 

mít na paměti, že jsou to pouze nástroje, které práci ulehčují, neřeší problémy za projektové 

manažery. 
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