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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá problematikou procesu řízení projektů zkouškových vozů 

ve společnosti Škoda Auto a.s. 

V úvodní kapitole je představena společnost Škoda Auto a.s. Následující kapitola je 

věnována problematice projektového řízení a metod, kterých daná problematika využívá. 

Následující kapitola je věnována procesu řízení projektů zkouškových vozů. V další kapitole 

je provedena analýza současného stavu řešení dané problematiky. Poslední kapitola se věnuje 

realizaci nápravných opatření, která byla navržena v předchozí kapitole.  

 

Klíčová slova: projekt, projektové řízení, komunikační plán, matice odpovědností, Ganttův 

diagram, jízdní zkoušky. 

 

ABSTRACT 

The thesis deals with the issue of process of project management of the test cars in 

Skoda Auto Company.  

The Skoda Auto Company is introduced in the opening chapter of the thesis. The next 

chapter is devoted to the issue of project management and the methods, which the given issue 

applies. The following chapter is devoted to the process of project management of the test 

cars. In the next chapter an analysis of the current state of managing of the given issue is 

made. The last chapter deals with the implementation of remedial measures proposed in the 

previous chapter.  

 

Key words: project, project management, communication plan, a matrix of responsibilities, 

Gantt diagram, driving tests. 

 

 

 

 

 

 

 



  

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

GQM – Oddělení řízení jakosti 

GQM – 1 – Oddělení řízení jízdních zkoušek a provozu stanic 

GQM – 2 – Oddělení řízení jakosti produktu a projektu 

GQM – 3 – Oddělení řízení zkušebního střediska řízení kvality 

GQF – 1 – Oddělení auditu funkce vozu a procesu 

GQF – 3 – Oddělení řízení kvality pilotní haly 

SUV – Sportovní užitkové vozidlo 

FBW – Povětrnostní zkoušky   

SoSi – Sluneční simulace 

SOP – Zahájení sériové výroby 

PVS – Vůz ověřovací série 

0S – Nultá série 

KAF – Přejímací jízdy v rámci koncernu 

MAF – Přejímací jízdy v rámci značky  

VDS – Evidenční systém vozů 

VW - Volkswagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

OBSAH 

ÚVOD.........................................................................................................................................3 

1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI ŠKODA AUTO a.s...........................................4 

1.1 Historie.........................................................................................................................4 

1.2 Novodobá historie........................................................................................................6 

1.3 Systém managementu kvality společnosti...................................................................7 

2 PROJEKTOVÝ MANAGEMENT....................................................................................9 

2.1 Management projektu................................................................................................10 

2.2 Projektový management............................................................................................12 

2.3 Týmový projektový management a komunikace v týmu...........................................12 

2.4 Vývojový diagram.....................................................................................................15 

2.5 Matice odpovědnosti..................................................................................................17 

2.6 Ganttovy diagramy....................................................................................................18 

3 PROBLEMATIKA ŘÍZENÍ PROJEKTŮ ZKOUŠKOVÝCH VOZŮ ............................20 

3.1 Funkční zkoušky........................................................................................................21 

3.2 Zvláštní zkoušky........................................................................................................22 

3.3 Kategorie testových vozů pro jízdní zkoušky............................................................22 

3.3.1 PVS – vůz ověřovací série..................................................................................22 

3.3.2 0S – vůz nulté série.............................................................................................22 

3.4 Kompetence zainteresovaných oddělení....................................................................23 

4 ANALÝZA PROCESU ŘÍZENÍ PROJEKTŮ ZKOUŠKOVÝCH VOZŮ .....................25 

4.1 Cíl interview..............................................................................................................25 

4.2 Příprava interview......................................................................................................25 

4.3 Realizace interview....................................................................................................26 

4.3.1 Interview na oddělení GQM – 1.........................................................................26 

4.3.2 Interview na oddělení GQM – 3.........................................................................27 

4.3.3 Interview na oddělení GQF – 3..........................................................................27 

4.3.4 Interview na stanici, kde jsou provozovány zkouškové vozy............................27 

4.4 Celkové zhodnocení interview a shrnutí nedostatků .................................................28 

4.5 Nápravná opatření v řízení projektů zkouškových vozů............................................28 

5 REALIZACE NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ V ŘÍZENÍ PROJEKTŮ ZKOUŠKOVÝCH 
VOZŮ .......................................................................................................................................30 

5.1 Upravený vývojový diagram procesu řízení projektů................................................30 

5.2 Matice odpovědnosti pro proces řízení projektů zkouškových..................................35 

5.3 Ganttův diagram řízení projektů zkouškových vozů .................................................35 

5.4 Komunikační plán procesu řízení projektů zkouškových vozů .................................36 



2 

 

5.5 Konečné hodnocení výsledků ....................................................................................36 

ZÁVĚR.....................................................................................................................................38 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY......................................................................................39 

SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK ......................................................................................41 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ÚVOD 

Úvodem by bylo vhodné říci, že v dnešní době, kdy se stal automobil součástí 

životního stylu, rostou požadavky na jeho spolehlivost a bezpečnost. Zabezpečením těchto 

dvou faktorů se ve společnostech, které působí na automobilovém trhu, zabývají oddělení, 

která mají na starosti problematiku jízdních zkoušek. 

Diplomová práce byla vytvořena ve společnosti Škoda Auto a.s. na oddělení, které se 

právě jízdními zkouškami zabývá.  

Výsledkem diplomové práce by měl být optimálně navržený proces řízení projektů 

zkouškových vozů. 
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1 CHARAKTERISTIKA SPOLE ČNOSTI ŠKODA AUTO a.s. 

1.1 Historie 

 

Pouze čtyři automobilky na světě se mohou pochlubit více než stoletou nepřerušenou 

tradicí výroby. Škoda Auto patří mezi ně. 

Historie společnosti Škoda Auto a.s. se začíná psát již v roce 1895, kdy se dva nadšení 

cyklisté mechanik Václav Laurin a knihkupec Václav Klement rozhodli založit malou firmu 

na výrobu jízdních kol. Více než stoletá historie mladoboleslavské automobilky je spjata 

s dějinami nejen československého, českého, ale i světového automobilismu.  

Škoda si své místo na trhu vydobyla řadou zajímavých automobilů, které mnohdy 

zaujaly laickou veřejnost svým vzhledem a praktičností i odborníky svojí originální 

konstrukcí, technickou vyspělostí a mnohdy hravými nápady. 

V roce 1895 začali Václav Laurin a Václav Klement v pronajaté dílničce o 120 m2 

opravovat a záhy vyrábět jízdní kola. V továrně tehdy pracovalo 7 lidí, včetně zakladatelů. 

Podnikání šlo výborně, a tak byla v roce 1898 postavena malá továrna. Už v roce 1899 

nabízela továrna 2 typy motorových dvoukolek (motocyklů), které úspěšně vyvážela do 

Německa a Velké Británie. 

V roce 1905 se veřejnosti představil první automobil, či spíše vozítko, nazvané 

Voitirette, které se hned stává prodejním úspěchem. Firma L & K zavádí výrobu sportovních 

vozů, které dobývají slávu po celém světě. Přestože Voiturette v různých modifikacích 

neprodalo pravděpodobně více jak 500 kusů, továrna se úspěšně rozvíjí. 

V roce 1907 se firma zaměřila pouze na výrobu automobilů a byla zrušena výroba 

motocyklů, firma se změnila na akciovou společnost a došlo k rozšíření závodu. 

Závod se stále rozrůstal a po roce 1914 se musel účastnit válečné výroby. Hlavní 

výrobní program – osobní automobily – však stagnoval a velké luxusní typy S a M stěží 

hledají zákazníky. Toto období by společnost nepřežila, kdyby se nespojila se silnějším 

podnikem. Volba padla na plzeňskou Škodu. Od července roku 1925 tedy nesou výrobky 

z Mladé Boleslavi značku Škoda. 

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 
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světové hospodářské krize posléze podařilo uspět na mezinárodním automobilovém trhu 

modelem Škoda Popular. 

Další rozkvět zastavila druhá světová válka, jež narušila civilní program a výrobu 

zaměřila plně na vojenské potřeby. Rok 1939 až 1945. Smutná kapitola v historii firmy, kdy 

se Škoda stala součástí německého koncernu Hermann – Göring – Werke a musela se plně 

orientovat na válečnou výrobu. Vedle přípravy různých součástí zbraní se v Mladé Boleslavi 

vyráběly během války zejména různé druhy terénních vozidel, jako například těžké tahače 

RSO (návrh Ferdinand Porche). Na samém konci války (9. 5. 1945) se nad továrnou přehnalo 

devět letounů bez výsostných znaků a jejich bomby neomylně zasáhly město a nejvíce 

poničily právě automobilku. Přesto byl již na konci června vyroben první „mírový“ 

automobil. Zdá se, že automobilku a celý český průmysl čeká nový rozkvět. Ovšem po 

skončení války se otevírá cesta ke znárodnění a politickému plánování hospodářství a 

společnost Škoda auto je odtržena od Škoda Plzeň a dochází ke vzniku podniku 

„Automobilové závody, národní podnik, Mladá Boleslav (AZNP)“ (1946). 

Přelomem ve výrobě je rok 1964, kdy byla dokončena výstavba nového závodu a 

rozjíždí se (po velkém počtu zkoušek různým návrhům s motory vpředu i vzadu) velkosériová 

výroba automobilu se samonosnou karoserií s motorem vzadu a pohonem zadních kol – typu 

1000 MB, který významně ovlivnil motorizaci země. 

Nový průlom zaznamenala výroba teprve se zavedením modelové řady Škoda Favorit 

v roce 1987. 

Po politických změnách v listopadu 1989 začala mladoboleslavská firma hledat 

silného zahraničního partnera, který by prostřednictvím svých zkušeností a investic zajistil 

dlouhodobou mezinárodní konkurenceschopnost podniku a zvýšil objem výroby. 28. 3. 1991 

byla proto zařazena do německého koncernu Volkswagen Group. Tímto získala přístup 

k moderním technologiím. Roku 1991 dostala firma i nový název „Škoda, automobilová 

akciová společnost“. To byl počátek dlouhé těžké cesty zpět na vrchol automobilového světa. 

Jméno továrny se změnilo ještě jednou a nyní zní „Škoda Auto“. První model vyrobený pod 

taktovkou koncernu - model Felicia, uvedený na trh roku 1995, byl ještě postaven na základu 

„revolučního Favorita“. I tak si ovšem získal značnou oblibu zejména díky ceně a užitné 

hodnotě a i kvalita poskočila mílovými kroky vpřed. [16] 
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1.2 Novodobá historie 

 

V roce 1995 oslavila firma stoleté výročí založení otevřením muzea, první internetové 

stránky byly spuštěny v dubnu roku 1996, před tím byly od prosince dostupné na vnitřní síti – 

intranetu. V roce 1996 byl představen zcela nový hatchback střední třídy – Octavia. Již i 

náročná západní Evropa začala objevovat kvalitu vozů s okřídleným šípem ve znaku - dvě 

třetiny produkce šly na export. Nástupce Felicie – Fabie – se vyrábí od roku 1999, ale 

zákazníci se od stále populárnější Felicie ani v závěrečných letech neodvrátili, a tak se tento 

sympatický automobil vyráběl až do roku 2001. Od roku 2000 se o webové stránky stará 

Škoda interní tým. Webová prezentace patří k nejnavštěvovanějším českým stránkám na 

internetu a stihla již posbírat řadu cen, mimo jiné i za aplikaci Konfigurátor (dříve auto na 

přání). Škoda Super, navazující na tradici velkých luxusních limuzín, sjíždí z výrobních pásů 

od roku 2002. V první polovině roku 2004, po velkém očekávání a dlouhých diskusí, byla 

představena nová Octavia, vedle které se bude ještě nějakou dobu starší verze vyrábět. 

V roce 2006 Škoda Auto vstoupila modelem Roomter do pro ni nové, ale na trhu 

rychle rostoucí kategorie kompaktních MPV. Design vozu je odvážný, ale atraktivní. 

S nástupem nového vedení koncernu VW se mění i jeho filozofie, a tak se můžeme těšit na 

odvážnější mladší design.  Dalším příkladem změny je nová generace Fabie (2007). Neustále 

se továrna snaží držet filozofie „za stejnou cenu jako konkurence více auta“. V roce 2008 

sjíždějí z výrobních pásů inovované vozy Octavia a Superb. Modely Fabia, Octavia a Superb 

se každoročně umísťují na předních příčkách národních, ale i světových anket: Automobil 

roku a soutěží jím podobných. Na rok 2009 je naplánována pátá modelová řada – Yeti, která 

spadá do segmentu vozů SUV. 

V současné době jsou v České republice 3 výrobní závody, a to: Mladá Boleslav, 

Kvasiny a 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. V současnosti je 

nejvíce vozů za rok produkováno v ukrajinském Salomonovu a indickém Aurangabadu. [16] 

 

V současné době společnost vyváží automobily na 101 trhů po celém světě. Ročně je 

prodáno 675 tis. vozů. Denní průměr výroby je 2721 vozů.  
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V roce 2008 se začíná mluvit o celosvětové finanční krizi a tím pádem i o negativním 

vývoji na automobilovém trhu. Na tento fakt společnost Škoda Auto a.s. reagovala 

vytvořením programu SCOUT. Cílem programu SCOUT je udržet společnost Škoda Auto na 

předním místě v automobilovém průmyslu a zajistit firmě i zaměstnancům budoucnost. 

Jednotlivé fáze programu, který potrvá od tohoto listopadu po celý příští rok, jsou primárně 

zaměřeny na zvýšení prodeje a tržeb a s tím spojenou optimalizaci nákladů ve všech směrech. 

Pro jednotlivé oblasti a útvary to znamená zaměřit se s ještě větší intenzitou na stávající 

aktivity, zvážit, jak by mohly „dobré věci fungovat ještě lépe“ a společnými silami tak docílit 

toho, aby bylo dosaženo větší efektivity. Důležitá je schopnost financovat další růst firmy 

Škoda Auto včetně vývoje nových modelů z vlastních zdrojů. Optimalizace se týká i 

zahraničních projektů spojených se Škoda Auto. [16] 

 

1.3 Systém managementu kvality společnosti 

Politika společnosti Škoda Auto a.s. 

Politika společnosti vychází z Politiky kvality a Politiky životního prostředí koncernu 

VW a je prohlášením společnosti o jejich záměrech a zásadách, které vychází ze strategie 

společnosti a které se vztahují ke kvalitě a k enviromentálnímu profilu společnosti. Politika 

společnosti poskytuje rámec pro stanovení cílů společnosti a na to navazujících činností v celé 

společnosti. [16] 

 

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. 
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• 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. 

• 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 zlepšování 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. [16] 

 

Organizační struktura útvaru řízení kvality 

 

 

 

Obr. 1 Organizační struktura 
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2 PROJEKTOVÝ MANAGEMENT 

V této kapitole jsou definovány základní pojmy a vztahy, které se týkají řešené 

problematiky. 

Projektový management nevznikl náhle, ale postupně se vyvíjel až do své 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. [12] 

Je mnoho definic, kterými je projekt objasněn, v diplomové práci je preferována 

následující definice. 

Projekt – je cílevědomý návrh, který zahrnuje řadu činností a úkolů vyžadující 

vynaložení potřebných zdrojů. [10] 

 Projektem není pravidelně se opakující práce, jako například opakující se výroba, 

každodenní rutinní práce personálního oddělení, příjem došlé pošty, běžný zásobovací proces 

a podobně [3] 

 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 jednoduché. [9]     

 

Základní znaky projektu 

 Projekt se neopakuje a představuje jedinečný záměr přesahující každodenní úkoly 

(odlišuje se od rutinních činností obsahem i cílovým zaměřením). Má jednoznačně stanovený 

cíl, který musí být konkrétní, dosažitelný a z důvodu sledování a porovnávání musí být 

měřitelný. Je důležité mít pro projekt stanovený jasný počáteční a konečný termín s jasně 

definovanými odpovědnostmi za výsledek. Pro každý projekt jsou jasně stanovené zdroje 

(finanční, lidské, zařízení, atd.) a je pevně stanoven rozpočet. Je důležité tyto zdroje efektivně 

využívat a rozpočet respektovat. Při samotné realizaci projektu je důležitá spolupráce všech 

zainteresovaných útvarů. Aby byla tato spolupráce efektivní, je důležité osvojení 

komunikačních dovedností.  

 Výsledkem projektu by mělo být něco nového, s čímž souvisí i jisté riziko neúspěchu 

projektu. [9] 
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2.1 Management projektu 

Filozofie přístupu k řízení projektu s jasně stanoveným cílem, který musí být dosažen 

v požadovaném čase, nákladech a kvalitě, při respektování určené strategie a při současném 

využití specifických projektových postupů, nástrojů a technik. [2] 

 Aby byl projekt úspěšně realizován, musí být řízen. Proto je nutné zpracovat scénář 

(osnovu) projektu – plán projektu. O úspěšném projektu lze hovořit tehdy, pokud bylo 

dosaženo předem definovaného cíle, bylo ho dosaženo v předem určeném čase a nebyly 

překročeny plánované náklady. 

Každý projekt má třídimenzionální cíl, který graficky znázorňuje obr. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Třídimenzionální cíl projektu [9] 

 

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

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

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“ [9], [15]. Trojimperativ je znázorněn na obr. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Trojimperativ [9] 

Cíl a jeho dimenze 

CO? 

KDY? 

ZA KOLIK? 

Cíl 

Strategie 

Náklady 
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Náklady se obvykle vyjadřují v peněžních jednotkách, ale mohou být někdy uvedeny 

počtem pracovních hodin nebo také pracovními hodinami v jednotlivých pracovních 

kategoriích, např. samostatný inženýr, inženýr a pomocný technik. [7], [15] 

 

Plán projektu   

 Plán projektu je základním projektovým dokumentem. Je konzistentním výstupem 

plánovacích aktivit a slouží jako vodítko pro řízení a kontrolu projektu. Při zpracování plánu 

projektu vycházíme z obecného pojetí plánu projektu v metodice řízení obecných projektů.  

 Plán projektu se skládá z hierarchické struktury činností, síťového grafu a rozpočtů 

jednotlivých úkolů. V projektovém řízení lze definovat plán projektu jako hierarchickou 

strukturu projektových aktivit, projektových rolí a organizačních projektových složek včetně 

ekonomických kalkulací projektových aktivit. [4], [15] 

 Plán projektu obsahuje:  

- Výchozí předpoklady využité při plánování projektu; 

- Klíčová rozhodnutí o volbě postupu prací projektu; 

- Způsob komunikace mezi řešitelskými skupinami projektu; 

- Rozsah, obsah a načasování klíčových kontrolních bodů projektu – milníků projektu; 

- Nákladů včetně plánu jejich nabíhání; 

- Seznam řešitelů projektu a jejich odpovědnosti; 

- Rizika projektu a opatření na jejich eliminaci; 

- Omezující podmínky řešitelnosti projektu. 

 

Tvorba plánu probíhá v interakčních cyklech. Postupně se s procesem zpřesňování 

prvního konceptu projektu pracujícího s obecnými zdroji a relativními termíny vytváří finální 

plán s konkrétními zdroji a přesnými daty. Úspěch projektu znamená naplánování a splnění 

cílů projektů ve čtyřech dimenzích:  

obsahové (co se má udělat – přesně vymezit obsah všech projektových aktivit); 

časové (kdy se to má udělat – logicky navázat projektové aktivity z hlediska časové 

návaznosti); 

personální (kdo bude projektové aktivity realizovat – včetně samotného řízení 

projektu); 

nákladové (za kolik se to má udělat – jaké disponibilní zdroje budou požadovány na 

realizaci projektových aktivit projektů). [4], [15] 



12 

 

2.2 Projektový management 

 Ve větších podnicích se však často paralelně pracuje na více projektech, které je nutné 

vzájemně koordinovat, tedy také řídit. [2] 

 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 (případně dále 

vnořených projektů). [5] 

 Vzhledem k tomu, že na projektech pracuje určitý počet pracovníků s různou 

kvalifikací, je nutné spolupráci mezi těmito pracovníky plánovat a koordinovat. 

V projektovém řízení je více než důležité osvojení zásad týmové práce a komunikace uvnitř 

týmu. 

 Uvádí se, že většina projektových vedoucích stráví přibližně 85% svého času 

aktivitami, které můžeme vnímat jako určitý druh komunikace. A právě komunikace je 

jedním z hlavních kritických faktorů, které vedou k neúspěšnému řízení projektů. 

 

2.3 Týmový projektový management a komunikace v týmu 

 Forma vzájemné spolupráce je realizována prostřednictvím projektového týmu, uvnitř 

kterého se spolupráce rozvíjí podle určitých principů, obecných zásad a regulí, které jsou 

znázorněny na obr. 4, na nichž je nutné se v týmu dohodnout. [14] 
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Obr. 4 Základní rysy týmového managementu [1], [3] 

  

Komunikační systém týmu je komplikovaný a vyžaduje vytvoření celé řady pravidel a 

předpisů. Tato pravidla a předpisy by měla přispívat k zajištění spolehlivosti a kvality 

komunikačního systému projektu. Z hlediska komunikační sítě by pravidla měla vést ke 

]zjednodušení a zvýšení efektivnosti sítě. [4], [14] 

 Komunikační systém zahrnuje komunikační síť, komunikační kanály, komunikační 

média a komunikační příležitosti. [3] 

Komunikační síť – je propojení mezi jednotlivými účastníky projektu. 

Komunikační kanály – umožňují efektivní distribuci a sdílení informací v komunikační síti. 

Počtem osob narůstá počet komunikačních kanálů. 

Komunikační média – nositelé informací v komunikačních kanálech, forma písemná, ústní, 

audio, video a podobně. 

Komunikační příležitosti – porady, jednání, schůzky a podobně. 

Komunikační síť a komunikační kanály jsou znázorněny na obr. 5 
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Obr. 5 Komunikační sítě a kanály [4] 

 

Komunikační plán 

 Úkolem komunikačního plánu, tedy jakéhosi zhmotnění zvolené komunikační 

strategie, je definovat a určit jak zajistit informovanost všech zúčastněných stran projektu. 

 Komunikační plán bývá obvykle prezentován formou dokumentu nebo projektové 

příručky, která dává účastníkům projektu návod, kdy, jak a co je potřeba připravit. 

• V komunikačním plánu je popsáno, jaké informace budou sdíleny (nález a účel 

dokumentu nebo jiné položky komunikačního plánu). 

• Je důležité si nastavit kdy nebo s jakou periodicitou budou informace či položky 

sdílení. 

• Musí být jasně stanoveno, kdo je za tvorbu a distribuci jednotlivých položek 

odpovědný a kdo má danou informaci obdržet, případně kdo se k obdržené informaci 

vyžaduje. 

• Popsána je taková forma, v jaké budou informace předávány ostatním členům 

projektového týmu a případně i mimo projekt. [4] 

Aby zvolené komunikační strategie opravdu fungovala, je dobré mít při sestavování 

komunikačního plánu na paměti, že efektivní komunikace musí být především stručná, jasná a 

srozumitelná. Aktivity, které jsou v plánu navrženy, musí být přijaty všemi účastníky projektu 
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a ti je musí vzít takzvaně „za své“. Přílišná komplexnost, složitost a kostrbatost 

komunikačního plánu jej v praxi obvykle degraduje na „kus papíru“, který nikdo 

nerespektuje. Kvalita a způsob komunikace ovlivňuje projekt od jeho začátku až do 

samotného konce a má zásadní vliv na úspěšnost projektu. Pokud mají výstupy projektu 

požadovanou úroveň, zákazníci projektu jsou spokojení a byla-li navíc práce na něm pro 

všechny příjemná, nic nebrání tomu, aby zůstaly dveře pro další spolupráci otevřené. [4] 

Komunikační plán znázorněn na obr. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Komunikační plán [4] 

2.4 Vývojový diagram 

 Vývojový diagram slouží k názornému grafickému zobrazení posloupnosti a vzájemné 

názornosti všech kroků určitého procesu. Jeho zpracování je důležitým východiskem 

zlepšování procesů a tedy i jakosti. Vývojový diagram je vhodný zejména pro analýzu 

procesu, jeho jednotlivých kroků a rozhodovacích uzlů, pro identifikaci oblastí, kde mohou 

vznikat problémy, pro optimalizaci rozmístění kontrolních míst a pro identifikaci 

nadbytečných činností. Představuje názorné zobrazení procesu, které přispívá k jeho lepšímu 

a rychlejšímu pochopení.  

 Ti pracovníci, kteří jsou zapojeni do procesu, získají na základě zkonstruovaného 

vývojového diagramu vymezení jejich postavení a jejich vnitřní zákazníky. Tvorba 
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vývojového diagramu je týmovou prací a měli by se jí účastnit zejména ti, kdo proces 

používají. [6], [5] 

 Při tvorbě vývojového diagramu u složitějších procesů je vhodné si proces rozdělit na 

dílčí procesy tak, aby zpracovaný vývojový diagram byl dostatečně přehledný. Před začátkem 

tvorby vývojového diagramu je nutné přesně vymezit počátek a konec popisovaného procesu. 

Po tomto vymezení by měla následovat identifikace jednotlivých dílčích kroků procesu a 

jejich zaznamenání do vývojového diagramu. Identifikace jednotlivých dílčích procesů a 

činností v procesu by měla být podpořena vhodně volenými otázkami typu:  

• „Co se stane nejdříve?“,  

• „Co má následovat?“,  

• „Co se děje rozhodneme-li se ANO?“,  

• Co se děje rozhodneme-li se NE?“,  

• „Odkud přichází výrobek?“, „Kdo rozhoduje?“.  

Nevhodná je otázka typu „PROČ?“ neboť odvádí pozornost od popisu procesu. [8], 

[13] 

 Symboly používané při konstrukci vývojových diagramů jsou popsány v normě ČSN 

ISO 5807. V této normě jsou specifikovány symboly používané jednak k popisu procesů, ale i 

pro tvorbu vývojových diagramů počítačových programů a podobně. Nejčastěji používané 

symboly pro tvorbu vývojových diagramů jsou uvedeny na obr. 7. 

Po sestrojení návrhu vývojového diagramu by mělo následovat jeho přezkoumání za 

účasti pracovníků, kteří jsou zapojeni do jednotlivých činností. [8], [5] 

 Vzhledem k tomu, že vývojový diagram zobrazuje návaznost činností, za které 

zodpovídají různí pracovníci, je vhodné ho doplnit maticí odpovědnosti.  
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Obr. 7 Nejčastěji používané symboly [8] 

  

2.5 Matice odpovědnosti 

 Matice odpovědnosti přehledně zobrazuje odpovědnosti jednotlivých pracovníků za 

činnosti, které se v procesu vyskytují. Další možností, jak zobrazit odpovědnosti jednotlivých 

pracovníků je umístění grafických symbolů přímo do vývojového diagramu. Takový 

vývojový diagram se nazývá integrovaný vývojový diagram. V diplomové práci jsou 

odpovědnosti jednotlivých pracovníků zobrazeny formou matice odpovědnosti. 

 Matice odpovědnosti je aplikací maticového diagramu v praxi. Míra vztahu 

pracovníků v jednotlivých funkcích k jednotlivým činnostem se vyjadřuje pomocí vhodně 

zvolených symbolů, které jsou umístěny v buňkách matice. Symboly obvykle vyjadřují tyto 

úrovně vztahů: 

Počátek, Konec 

Zpracování, Proces, Činnost 

Rozhodování 

Dokument, Záznam 

Spojka, Konektor 
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• „Zodpovídá“, 

• „Spolupracuje“, 

• „Je informován“. 

Každá činnost by měla mít pouze jednoho zodpovědného pracovníka. U složitějších a 

rozsáhlejších činností je z důvodu určení jednoho zodpovědného pracovníka nutné činnosti 

rozdělit na několik dalších činností. Vztahem „spolupracuje“ bývá označen pracovník, který 

spolupracuje se zodpovědným pracovníkem za činnost. Vztahem „je informován“ jsou 

většinou označováni pracovníci ve vedoucích funkcích, kteří pouze vyžadují, aby byli 

pracovníkem, který za činnost odpovídá, informován o stavu a úspěšnosti její realizace. 

Matice odpovědnosti také vyžaduje vytížení jednotlivých pracovníků. Matice odpovědnosti je 

znázorněna na obr. 8. [4], [1] 

 

 

 

Obr. 8 Matice odpovědnosti [2] 

 

Pro znázornění sledu činností a jejich začátků a konců je v diplomové práci využita 

metoda Ganttových diagramů. 

 

2.6 Ganttovy diagramy 

Ganttovy diagramy jsou v dnešní době velmi často používány a jsou velmi oblíbeny 

pro svoji jednoduchost, dají se snadno vytvořit i bez specializované softwarové podpory a pro 

jejich pochopení není potřeba žádné větší kvalifikace. 

Horizontální osa Ganttova diagramu vždy zobrazuje časové období trvání projektu či 

procesu, které by mělo být rozděleno nejlépe do stejně dlouhých časových jednotek (dny, 
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týdny, měsíce, …). Na vertikální ose jsou vyjádřeny jednotlivé dílčí činnosti procesu či 

projektu -  jeden řádek pro jednu činnost. Na ploše diagramu jsou jednotlivé činnosti procesu 

označeny obdélníky (pruhy), jejichž levá strana označuje plánovaný začátek činnosti a pravá 

strana plánované ukončení. Délka pruhu tak označuje předpokládanou délku trvání činnosti. 

 V rozšířenější podobě pak mohou diagramy ukazovat také návaznosti činností pomocí 

lomených šipek nebo čar vedoucích od začátku nebo konce jedné činnosti k začátku nebo 

konci jiné činnosti. Během realizace projektu či procesu je často využíváno také svislé linky 

označující aktuální datum a zobrazení míry dokončení jednotlivých činností pomocí 

postupného vyplňování obdélníků v diagramu. [8], [7], [11] Příklad jednoduchého Ganttova 

diagramu je znázorněn na obr. 9. 

 

 

 

Obr. 9 Ganttův diagram [8] 
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3 PROBLEMATIKA ŘÍZENÍ PROJEKT Ů ZKOUŠKOVÝCH 

VOZŮ 

Problém je v neplnění plánů termínů jednotlivých milníků. Důsledkem této skutečnosti 

je celkové zpoždění projektů a zkrácení jednotlivých zkoušek. Podrobněji popsáno v 

technické zprávě. [17] 

 Ke zpoždění dochází například z důvodu zápůjčky vozů jiným útvarům, vedlejších 

aktivit s vozy, prezentace vozů na autosalonech, focení do katalogů, předváděcí jízdy a 

podobně. Tímto jsou myšleny vozy, které byly určeny k jízdním zkouškám. S těmito 

aktivitami oddělení GQM – 2 nepočítá v plánu procesu jízdních zkoušek. 

 

 Cílem diplomové práce je najít takový systém jízdních zkoušek vozů, aby zkoušky 

byly maximálně efektivní a zároveň byly splněny požadavky jednotlivých útvarů kvality 

(různé analýzy, specializované zkoušky, a podobně). 

 

 Oddělení GQM – 1 koordinuje proces jízdních zkoušek, které se provádějí s cílem 

odhalení vad, které by vedly k neuspokojení požadavků a potřeb zákazníka. Neuspokojení 

těchto požadavků a potřeb vede k nespokojenosti zákazníka a následnému nezájmu o daný 

produkt. 

 Nejedná se tedy o zkoušky v extrémním prostředí a podobně (provádí je jiný útvar). 

Jedná se o zkoušení takových parametrů, které by mohl odhalit běžný zákazník se zájmem o 

vůz Škoda. 

 Při komunikaci v prostředí koncernu VW se pro pojem jízdní zkoušky používá 

německý výraz absicherungslauf. 

 Pojem „projekt“ v automobilovém průmyslu zní trochu tajemně, mnoho z nás si 

představí nějaký projekt nového vozu, ale není tomu přesně tak. Projektem vozu může být 

nový vývoj vozu nebo modelová péče a podobně. Projektem je například i nový prvek výbavy 

již existujícího vozu (převodovka, motor, rádio a podobně). Po každé takové změně musejí 

následovat i odpovídající zkoušky. 

Jednotlivé zkoušky se provádějí jak ve specializovaných laboratořích, tak i v běžném 

silničním provozu. 

Rozsah a druh jízdních zkoušek závisí na specifikaci daného projektu a jeho 

programových bodech. 
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3.1 Funkční zkoušky 

V této kapitole jsou vypsány funkční zkoušky, které se na zkouškových vozech 

provádějí. 

� Funkční zkoušky podvozku a motoru: 

• Motorová ústrojí; 

• Chování; 

• Jízdní výkon; 

• Spotřeba; 

• Brzdy; 

• Geometrie a nastavení podvozku; 

• Kola a pneumatiky. 

� Funkční zkoušky elektroniky a akustická měření: 

• Vnitřní a venkovní hlučnost; 

• Akustika jednotlivých částí 

• Centrální zamykání, alarm, airbag, ovládání klimatizace, el. oken; 

• Odběr v klidu. 

� Funkční zkoušky karoserie a příslušenství: 

• Topení, klimatizace, …; 

• Tvrdost (anatomie) sedaček; 

• Ovládání spínačů (síla, odpor, …); 

• Hluk karoserie za jízdy; 

• Vodotěsnost; 

• Nulování paměti. 

� Funkční palivové, nárazové a uživatelské zkoušky: 

• Emise – nový motor; 

• Emise – motor po záběhu (30 000km); 

• Zákonem dané nárazové zkoušky; 

• Srozumitelnost návodu k užívání vozu. 

� Ochrana a péče při skladování a transportu: 

• Kontrola skladů u tuzemských a zahraničních dealerů; 

• Kontrola ochrany při transportu; 

• Nakládání nových vozů na vagóny a nákladní automobily. 
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3.2 Zvláštní zkoušky 

Vybrané zkouškové vozy musejí absolvovat také zkoušky, zda odolají různým 

povětrnostním podmínkám. 

Povětrnostní zkoušky – FBW 

• Provádějí se z důvodu kontroly odolnosti vozu a jeho komponent ve skutečných i 

extrémních povětrnostních podmínkách, mezi které patří: teplota, vlhkost a UV záření. 

Sluneční simulace – SoSi 

• Provádějí se z důvodu kontroly odolnosti vozu a jeho komponent ve skutečných i 

extrémních podmínkách při působení slunečního záření. 

Korozní zkoušky 

• Provádějí se z důvodu zajištění kvality antikorozní úpravy vozu. Musí být provedeny 

před SOP. Po SOP jsou obvykle prováděny sériové zkoušky. 

 

3.3 Kategorie testových vozů pro jízdní zkoušky 

Zkouškové vozy se rozdělují na dvě kategorie. 

3.3.1 PVS – vůz ověřovací série 

• je zhotovován v pilotní hale nebo na sériovém výrobním zařízení, 

• slouží ke kontrole vyrobitelnosti a funkčnosti v podmínkách sériové výroby, 

• slouží k prověření vozů v zajišťovacích jízdách, 

• slouží k výrobě tiskových, výstavních a veletržních vozů. 

Cíl:  Prověření úplnosti dokumentace, naplnění a funkce systémů, smontovatelnost 

vozu. Zkouší se funkce jednotlivých výrobních systémů. Problémy při lícování a 

v rozměrovosti musí být včas identifikovány a příslušné výrobní prostředky musí být do nulté 

série upraveny tak, aby tyto problémy byly odstraněny. 

 Podrobněji popsáno v technické zprávě. [17] 

  

Pokud je dosaženo cílů jakosti u vozů PVS, tak mohou začít zkoušky vozů 0S. 

3.3.2 0S – vůz nulté série 

• je zhotovován na sériovém výrobním zařízení v podmínkách sériové výroby, 



23 

 

• zahrnují celý výrobní postup a fungování systémů řízení výroby a logistických 

systémů jako předchůdců sériové výroby, 

• je třeba potvrdit sériovou způsobilost systémů řízení výroby a logistických systémů, 

• slouží ke kontrole vyrobitelnosti na výrobní lince sériové výroby, 

• slouží k prověření vozů v zajišťovacích jízdách, 

• slouží k výrobě tiskových, výstavních a veletržních vozů. 

Cíl: Před zahájením sériové výroby ověřit a vyzkoušet lícování a rozměrovost 

jednotlivých dílů, modelů, dále funkci nářadí a zařízení za výrobních podmínek. Nultá série se 

vyrábí výhradně na výrobních prostředcích sériové výroby z ovzorkovaných dílů. 

Více informací o vozech 0S je uvedeno v technické zprávě. [17] 

Pokud vozy 0S vyhoví všem parametrům, které jim byly zadány v plánu zkoušek, pak 

management rozhodne o celkovém uvolnění automobilu nebo jeho inovované části do sériové 

výroby OSP (termín uvolnění). 

3.4 Kompetence zainteresovaných oddělení 

V této kapitole jsou popsány kompetence zainteresovaných oddělení do procesu řízení 

projektů zkouškových vozů v jízdních zkouškách. 

Oddělení GQM – 1 (Jízdní zkoušky a provoz stanic): 

- stanovení limitů zkouškových vozů, 

- odběr zkouškových vozů, 

- provádění kontroly úplnosti převzatých předsériových vozů (příslušenství), 

- vozy0S budou před nasazením do Absicherungslauf ověřeny zkušebnou GQM – 3, 

- přidělení, režim provozu a výměna ZV, 

- vystavení průjezdního povolení branami společnosti, 

- vedlejší aktivity s vozy v Absicherungslauf (nesouvisející přímo s účelem těchto 

zkoušek) provádět po konzultaci a odsouhlasení s příslušnými projektanty, 

- zpracování grafických výstupů (skutečnosti) průběhu jízdních zkoušek pro jednotlivé 

projekty 1x týdně, 

- zveřejňování stavu grafických výstupů jízdních zkoušek tak, aby všichni zúčastnění 

měli k dispozici poslední stav grafických výstupů. 
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Oddělení GQM – 2 (řízení projektů): 

- plánování a objednávání předsériových vozů, 

- příprava a aktualizace plánů jízdních zkoušek pro jednotlivé projekty (redukce vozů, 

přiobjednávání vozů, změny termínů PVS/0S/SOP, změny termínů výroby vozů 

v plánech předsériové logistiky atd.), 

- kontrola dodržování výroby vozů v plánovaných termínech předání předsériových 

(PVS, 0S) vozů útvaru GQ, dle schválených výrobních plánů, 

 

Oddělení GQM – 3 (zkušební středisko řízení kvality): 

- ověřování změn, programových bodů nebo nových technických řízení bez 

neodůvodněných průtahů, 

- vozy 0S budou před nasazením do Absicherungslauf ověřeny zkušebnou. 
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4 ANALÝZA PROCESU ŘÍZENÍ PROJEKT Ů 

ZKOUŠKOVÝCH VOZ Ů 

 Provedení analýzy procesu řízení projektů zkouškových vozů vyžadovalo získání 

informací, které by se týkaly daného procesu. Bylo potřeba zjistit podrobnosti o jednotlivých 

činnostech v procesu. Informace byly získány formou interview. 

 Jako nejvhodnější nástroj pro znázornění řízení projektů byl zvolen vývojový diagram. 

Dekompozicí procesu na jeho dílčí části je získán přehled o jednotlivých činnostech, které se 

v procesu vyskytují. Na základě této dekompozice se dá proces lépe popsat, pochopit a 

identifikovat v něm slabá místa. 

 Před samotnými interview byl vývojový diagram procesu řízení projektů sestrojen. 

4.1 Cíl interview 

 Cílem interview bylo rozvést diskuzi na téma zkouškových vozů a na základě diskuse 

se snažit odhalit hlavní nedostatky a slabá místa v procesu řízení projektů.  

 Za další cíl by se dalo označit doplnění vývojového diagramu o další informace a 

ujasnit si odpovědnosti a pravomoci jednotlivých činností v procesu.  

4.2 Příprava interview 

 Samotná příprava interview musela samozřejmě začít plánováním, která oddělení 

společnosti Škoda Auto a.s. bude nutné navštívit. Tato důležitá informace byla vyčtena 

z úvodního vývojového diagramu procesu řízení zkouškových vozů, který byl sestrojen před 

interwiev a je zobrazen v příloze 1. Z prostudování vývojového diagramu vyšlo najevo, že je 

třeba navštívit tato oddělení: 

- GQM 1 – Jízdní zkoušky a provoz stanic; 

- GQM 3 – Zkušební středisko řízení kvality; 

- GQF 1 – Audit funkce vozu a procesu; 

- GQF 3 – Řízení kvality pilotní haly; 

- Stanici, na které jsou provozovány zkouškové vozy. 

Následně byl sestaven harmonogram, v němž byly stanoveny termíny možných 

interview, který byl rozeslán zástupcům všech zainteresovaných oddělení. Jednotliví zástupci 

oddělení se vyjádřili k jednotlivým termínům a stanovili datum konání interview. 
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Bylo také třeba si připravit otázky typu: „Jaká činnost předchází vaší činnosti?“, „Jaká 

činnost následuje po vaší činnosti?“, „Jak dlouho Vám trvá provedení činnosti?“, „Jaký je 

výstup z Vám přidělené činnosti?“ a podobně. 

4.3 Realizace interview  

Interview probíhalo vždy na pracovišti zodpovědného pracovníka daného oddělení. 

Celkem bylo navštíveno 5 zástupců zainteresovaných oddělení. Interview se účastnil i 

konzultant diplomové práce pan Ing. Aleš Hromádko. 

4.3.1 Interview na oddělení GQM – 1 

Toto oddělení má na starosti samotné jízdní zkoušky s cílem odhalit veškeré 

nedostatky a vady na testovaných vozech, zjištěné poznatky zadokumentovat a poté poznatky 

řeší takzvané odborné skupiny (Fachgruppe). To jsou specialisté, kteří analyzují vzniklý 

problém a snaží se najít jeho řešení a nápravu. 

Oddělení také zastřešuje přejímací jízdy KAF a MAF. Představenstvo v rámci KAF 

rozhoduje na základě jízdních zkoušek, aktuálního stavu vozů (nulté série) a informací o 

nedostatcích a problémech v zajišťovacích jízdách o: 

- celkovém povolení výroby vozů (za předpokladu, že jsou k dispozici 

všechna ostatní potřebná povolení až po přejímací jízdu); 

- speciální povolení náběhu výroby vozů; 

-  modifikacích obsahu a počtu vozů nulté série; 

- opatřeních (včetně schválení dodatečných nákladů) k dosažení celkového 

uvolnění výroby; 

MAF jsou přejímací jízdy v rámci značky. 

 Je samozřejmé, že logistika a výroba čeká s výrobou do poslední chvíle, aby se pro 

tyto vozy zajistily co nejaktuálnější díly. Při plánování přejímacích jízd KAF a MAF je nutné 

vždy počítat i s dobou, která je nutná pro transport na místo, kde přejímací jízdy budou 

probíhat.  

Podrobněji popsáno v technické zprávě. [17] 

4.3.1.1 Zjišt ěné nedostatky na oddělení GQM – 1 

 Z rozhovoru se zástupcem útvaru GQM – 1 bylo zjištěno, že chybí zpětná vazba od 

odborných skupin (Fachgruppe) k ostatním útvarům. Zjednodušeně řečeno, že se ostatní 

útvary nedozvědí, jak má být zjištěný nedostatek na vozidle řešen.  
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 Dále chybí rozlišení závad a nedostatků, které vznikly vlivem nedostatku na vozidle 

od závad, které vznikly běžným opotřebením jednotlivých součástí zkouškového vozu. 

Každou neshodou či nedostatkem, který je odhalen v průběhu jízdních zkoušek, se musí 

zabývat odborné skupiny a celý proces se zdržuje. Rozlišení závad by určitě přispělo 

k hladšímu průběhu zkoušek, který by napomohl zajistit potřebnou kvalitu vozů. 

4.3.2 Interview na oddělení GQM – 3  

 Oddělení GQM – 3 (zkušební středisko řízení kvality) provádí na vozech takzvaný Q – 

Check. Q – Check je kontrola stavu vyrobeného PVS a 0S vozu a všech jeho funkčních 

mechanismů. Každý vyrobený vůz, který má být nasazen na jízdní zkoušky, je zde důkladně 

překontrolován. Kontrolují se například vůle a funkčnost jednotlivých mechanismů – 

například ovládaní topení a klimatizace, stahování oken, otevírání dveří a podobně.  

 V dnešní době, kdy jsou vozy doslova plné elektronických systémů, je Q – Check 

velmi důležitý. 

4.3.2.1 Zjišt ěné nedostatky na oddělení GQM – 3 

Popsáno v technické zprávě. [17] 

4.3.3 Interview na oddělení GQF – 3 

 Oddělení GQF – 3 (řízení kvality pilotní haly). Zde byla rozvedena diskuze na téma 

předsériových vozů (PVS), které jsou právě zde montovány.  

4.3.3.1 Zjišt ěné nedostatky na oddělení GQF – 3 

 Zde je hlavním problémem nedostatek pracovníků. 

4.3.4 Interview na stanici, kde jsou provozovány zkouškové vozy 

Popsáno v technické zprávě. [17] 

4.3.4.1 Zjišt ěné nedostatky na stanici 

 Nejzávažnějším problémem je to, že stanice nedostává vozy v předem domluveném 

termínu, což je důsledek zdržení vozů na předchozích odděleních.  

 Na stanici je nedostatečný počet řidičů. V období, kdy byla diplomová práce 

zpracovávána, tak bylo na jízdní zkoušky nasazeno 60 vozů a stanice zaměstnává 25 řidičů. 
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4.4 Celkové zhodnocení interview a shrnutí nedostatků 

Po absolvování interview byl získán ucelený přehled o řízení projektů zkouškových 

vozů. Vývojový diagram řízení projektů zkouškových vozů byl dopracován do své konečné 

podoby. 

Na navštívených odděleních si žádný pracovník nestěžoval na to, že by selhával 

projekt jako takový. 

Pracovníci, se kterými byla vedena interview, nebyli spokojeni s přenosem informací 

mezi zainteresovanými útvary při koordinaci projektů zkouškových vozů.  

K jednotlivým oddělením se včas nedostane informace, že na jejich pracoviště bude 

dodán zkouškový vůz, a tak nejsou na potřebné činnosti s vozem připraveni. Je zjevné, že 

v řízení projektů zkouškových vozů selhala komunikace, se kterou souvisí přenos informací 

mezi zainteresovanými odděleními.  

Chybí jednoznačné stanovení odpovědností a stanovení časových limitů při řízení 

projektů. 

Za slabé místo lze považovat i nedostatek pracovníků na jednotlivých odděleních. 

 

4.5 Nápravná opatření v řízení projektů zkouškových vozů 

Na základě zjištěných nedostatků bylo rozhodnuto o zaměření nápravných opatření 

v řízení projektů zkouškových vozů na stanovení pravidel toku informací.  

 

1. Při řešení diplomové práce bude vytvořen komunikační plán pro řízení projektů 

zkouškových vozů. Plán by měl pomoci k efektivnějšímu přenosu informací mezi 

jednotlivými útvary. Komunikační plán poskytne zainteresovaným oddělením přehled o tom, 

z jaké strany a v jaké formě informaci, která je vstupem pro jejich činnost, obdrží. A zároveň 

stanoví, kterému oddělení a v jakém časovém limitu je třeba poskytnout výstupní informaci.  

 

2. Je potřeba jasně stanovit odpovědnosti a pravomoci za jednotlivé činnosti při řízení 

projektů zkouškových vozů. Proto bude vytvořena matice odpovědnosti, která přehledně 

zobrazuje odpovědnosti jednotlivých pracovníků za činnosti, které se v řízení projektů 

zkouškových vozů vyskytují. 
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3. Časové milníky a limity stanovené pro jednotlivé činnosti při řízení projektů 

zkouškových vozů byly doposud popsány v různých dokumentech či směrnicích. Je potřeba 

jasně a přehledně stanovit časové limity tak, aby byla informace dostupná všem 

zainteresovaným oddělením. Jako forma zobrazení časových milníků byla zvolena metoda 

Ganttova diagramu. Pouhá “čísla na papíře“ nemají takovou vypovídací schopnost, jako 

grafický výstup. Ganttův diagram také dává informaci pracovníkům o tom, v jaké fázi řízení 

projektů se daný projekt nachází.  

 

 4. Během realizace interview a postupných úpravách vývojového diagramu se zrodila 

myšlenka zakomponování činnosti předběžného plánování všech potřebných zkoušek 

zkouškových vozů již před objednáním vozů. Záměr byl takový, že pracovníci na oddělení 

GQM – 2 mohou předběžně plánovat průběh vozu potřebnými zkušebnami již v této fázi. 

Tato úprava by měla pomoci poskytnout na zainteresovaná oddělení včas informaci o tom, 

kolik vozů a v jakém časovém horizontu obdrží. Jednotlivá oddělení se budou moci na tyto 

vozy připravit, stanovit si kapacity a tím by se měl průběh vozů usnadnit a urychlit. 
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5 REALIZACE NÁPRAVNÝCH OPAT ŘENÍ V ŘÍZENÍ 

PROJEKTŮ ZKOUŠKOVÝCH VOZ Ů 

5.1 Upravený vývojový diagram procesu řízení projektů 

V první fázi realizace bylo nutné popsat optimalizované řízení projektů zkouškových 

vozů. Na obr. 1 v technické zprávě je znázorněn upravený proces řízení projektů zkouškových 

vozů. Tento vývojový diagram je na rozdíl od původního diagramu (viz. příloha 1 v technické 

zprávě [17]) doplněn o činnost předběžného plánování. Zakomponování této činnosti do 

procesu řízení projektů zkouškových vozů bylo konzultováno se zástupcem oddělení GQM – 

2, které za nově vytvořenou činnost zodpovídá.  

Vývojový diagram znázorněn v technické zprávě. [17]   

 

Vstupem do procesu řízení projektů zkouškových vozů je nový projekt, který vytvoří 

oddělení vývoje. Oddělení vývoje nový projekt vytvoří na základě plánu výroby značky.  

Novým projektem není myšlen pouze nový model vozu, ale i takzvaná modelová péče. 

Modelovou péčí je úprava stávajícího vozu – například úprava výbavy vozu (jiné autorádio, 

facelift vozu a podobně).  

 

Stanovení počtu zkušebních vozů 

 Na základě technického popisu nového projektu stanoví oddělení GQM – 2 ve 

spolupráci s ostatními útvary GQ počet vozů, který bude potřeba k nasazení do jízdních 

zkoušek. Zároveň stanoví technické specifikace těchto vozů.  Počet vozů je zadán do systému 

evidence zkouškových vozů. Do této evidence má přístup každé zainteresované oddělení.  

 

Vytvoření plánu zkoušek 

 Na základě plánu počtu vozů, technického popisu a kapacit zkušeben je již v této fázi 

možno sestavit předběžný plán průchodu vozů jednotlivými zkušebnami a zároveň i plán 

jízdních zkoušek (viz. Příloha). 

Je velmi důležité, aby plán zkoušek byl zveřejněn pracovníky oddělení GQM – 2 všem 

zainteresovaným oddělením. Způsob a forma zveřejnění je popsána v komunikačním plánu, 

který je součástí předložené diplomové práce. 
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Objednání vozů PVS 

Předsériové zkouškové vozy – jsou objednávány v předsériové logistice projektanty 

jednotlivých projektů na základě stanoveného počtu vozů, které provedlo oddělení GQM – 2.  

Sériové zkouškové vozy -   jsou objednávány přímo z výroby.  

Objednávka vzniká na základě technického popisu, plánu jízdních zkoušek a plánu 

výroby vozů. V objednávce je již také zahrnuta specifikace vozů (motor, převodovka, výbava 

a podobně) 

Specifikaci vozů navrhují odborné skupiny s ohledem na vyráběné třídy vozů, 

karoserie, nejdůležitější motorizace a výbavy. 

Od této chvíle jsou vozy evidovány a sledovány v systému VDS. 

 

Výroba vozů PVS 

Vstupem pro výrobu vozu je objednávka, která obsahuje specifikaci vozů. Výroba 

vozů probíhá dle předem sestaveného plánu výroby. 

Vozy PVS jsou vyráběny v pilotní hale. Na výrobu vozů PVS dohlíží oddělení GQF – 

3 (řízení kvality – výroba vozů). 

 

Představení projektů 

 Rozsah projektu je podrobně představen pracovníky oddělení GQM – 2 pracovníkům 

oddělení GQM – 3.  

 Jsou představeny specifikace projektu, jeho programové body. Představení projektu 

probíhá formou schůzek. Na těchto schůzkách je možno stanovit zkoušky, které budou 

prováděny nad rámec běžných zkoušek.  

 Během představení projektu jsou dohodnuty vedlejší aktivity s vozy (focení do 

katalogu, novinářské prezentace a podobně). 

 

Plánování zkoušek pro vozy PVS 

 Vstupem pro tuto činnost je předběžný plán (který vytvořili pracovníci oddělení GQM 

– 2). Předběžný plán zkoušek je na základě poznatků ze schůzek při představení projektu 

upraven do své konečné podoby. Zkoušky se musí plánovat ve spolupráci s odděleními GQM 

- 3 a GQF – 3 s ohledem na kapacity zkušeben.  

 Je nutná konstruktivní spolupráce s odbornými skupinami, které vytipují programově 

relevantní body na plánovaném voze s tím, že až na opravdu výjimečné případy nepřesáhne 
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doba, po kterou bude vůz zkoušen 5 dní – viz komunikační plán, který je součástí předložené 

diplomové práce. 

 

Q – Check vozů PVS 

 Ověření funkčnosti vyrobeného vozu PVS a jeho funkčních mechanizmů. Zde se 

zkouší ovládací síly jednotlivých funkčních mechanizmů vozu (ovládání ventilaci, stahování 

oken, sklápění sedadel, atd.) Kontroluje se, zda nedochází ke kolizím částí a zařízení 

v motorovém prostoru, ověřují se jízdní vlastnosti, geometrie vozu a mnoho dalšího. 

 V dnešní době, kdy je vůz doslova plný elektronických systémů jsou zkoušky v rámci 

Q- Checku nezbytné a není možno žádnou ze zkoušek vynechat (například z důvodu 

urychlení celého procesu jízdních zkoušek). 

 

Převzetí vozu  

 Vozy PVS si převezmou jednotlivá oddělení, která si vozy objednala a na kterých 

jsou poté prováděny plánované zkoušky a různé analýzy. 

 

Příprava PVS vozů 

 Servis před začátkem provozu – doplnění výbavy pro pohyb vozidla a zhodnocení 

stavu vozu provádějí pracovníci oddělení GQM – 1 (skupina analýzy závad vozu). Vozidlo je 

vybaveno potřebnou dokumentací a zavedeno do evidenčního systému VDS, který obsluhuje 

pracovník pověřený zadáváním dat do systému VDS. 

 Servis během provozu, montáž zvláštních programů zajišťuje oddělení GQM – 1 dle 

dílenské dokumentace. Evidence veškerých prací, souvisejících se servisem vozu musí být 

vedena v systému VDS. 

 

Jízdní zkoušky vozů PVS 

 Stav ujetých kilometrů musí oddělení GQM – 1 pravidelně hlásit pracovníkům 

oddělení GQM – 2. Problémy, které se vyskytly během zkoušky rozlišovat na: 

• vzniklé opotřebením; 

• vzniklé nedostatkem na voze. 

Nedostatky je nutné se zabývat a snažit se je odstranit. Aby bylo zajištěno odstranění 

nedostatků, tak je nutná zpětná vazba směrem od Fachgruppe. 

Podrobněji popsáno v technické zprávě. [17] 
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Freigabe PVS 

 Freigabe, neboli uvolnění vozu probíhá na základě výsledků jízdních zkoušek. Pokud 

vůz freigabe neobdrží, je nutné analyzovat důvody neudělení freigabe a vůz vrátit dle potřeby 

do jízdních zkoušek. 

 

Objednání vozů 0S 

 Po udělení freigabe všem PVS vozům daného projektu může začít objednávání vozů 

0S projektu. 

Předsériové zkouškové vozy – jsou objednávány v předsériové logistice projektanty 

jednotlivých projektů na základě stanoveného počtu vozů, které provedlo oddělení GQM – 2.  

Sériové zkouškové vozy – jsou objednávány přímo z výroby.  

Objednávka vzniká na základě technického popisu, plánu jízdních zkoušek a plánu 

výroby vozů. V objednávce je již také zahrnuta specifikace vozů (motor, převodovka, výbava 

a podobně) 

Specifikaci vozů navrhují odborné skupiny s ohledem na vyráběné třídy vozů, 

karoserie, nejdůležitější motorizace a výbavy. 

U objednávky vozů 0S je nutno zohledňovat poznatky z analýzy jízdních zkoušek 

vozů PVS. 

Od této chvíle jsou vozy evidovány a sledovány v systému VDS. 

 

Výroba vozů 0S 

Vstupem pro výrobu vozu je objednávka, která obsahuje specifikaci vozů. Výroba 

vozů probíhá dle předem sestaveného plánu výroby. 

Vozy 0S jsou již vyráběny na sériové výrobní lince za standardních podmínek výroby. 

 

Plánování zkoušek u vozů 0S 

 Jednotlivé zkoušky je nutno plánovat se zpětnou vazbou na zkoušky PVS vozů. 

Jestliže byl výsledek nějaké zkoušky u vozů PVS opakovaně špatný, pak je nutno se na tuto 

skutečnost více zaměřit při plánování průchodu vozu zkušebnami. Proto je důležité 

spolupracovat při tvorbě plánu s odbornými skupinami. 
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Uskladnění vozů OS do skladu 

 Zaskladnění vozu je nutné telefonicky ohlásit danému oddělení, které si jej objednalo. 

Podrobněji popsáno v technické zprávě. [17] 

 

Převzetí vozů OS ze skladu  

  Vozy 0S si převezmou jednotlivá oddělení, která si vozy objednala a na kterých jsou 

poté prováděny plánované zkoušky a různé analýzy. 

 

Q – Check vozů OS 

 Q – Check – viz Q-Check vozů PVS  

 

Příprava 0S vozů 

 Viz příprava PVS vozů. 

 

Jízdní zkoušky vozů 0S 

 Stav ujetých kilometrů musí oddělení GQM – 1 pravidelně hlásit pracovníkům 

oddělení GQM – 2. Problémy, které se vyskytly během zkoušky rozlišovat na: 

• vzniklé opotřebením; 

• vzniklé nedostatkem na voze. 

Nedostatky je nutné se zabývat a snažit se je odstranit. Nutná zpětná vazba od odborných 

skupin. 

Podrobněji popsáno v technické zprávě. [17] 

 

Freigabe 0S 

 Freigabe, neboli uvolnění vozu probíhá na základě výsledků jízdních zkoušek. Pokud 

vůz freigabe neobdrží, je nutné analyzovat důvody neudělení freigabe a vůz vrátit dle potřeby 

do jízdních zkoušek. Po Freigabe 0S může začít sériová výroba. 

 

Detailnější informace, ohledně činností v procesu řízení projektů zkouškových vozů, 

jsou uvedeny v technické zprávě. [17]   
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5.2 Matice odpovědnosti pro proces řízení projektů zkouškových 

Pro každou činnost musí být jasně stanoveny odpovědnosti, proto byla vytvořena 

matice odpovědností. 

Aby mohla být vytvořena matice odpovědnosti, bylo potřebné získat veškeré 

informace o jednotlivých činnostech. Jako nejvhodnější metoda sběru informací byla zvolena 

metoda brainstorming. Brainstorming probíhal během schůzky, na které byli přítomni 

zástupci všech zainteresovaných oddělení. Výsledkem této schůzky je matice odpovědnosti, 

která je zobrazena na obr. 2 v technické zprávě. [17] Míra vztahu pracovníků v jednotlivých 

funkcích k jednotlivým činnostem je vyjádřena pomocí zvolených symbolů, které jsou 

umístěny v matici. Zvolené symboly v matici vyjadřují tyto úrovně vztahů: 

• Z – zodpovídá; 

• S – spolupracuje. 

Sestrojená matice odpovědnosti byla rozeslána formou e-mailu pracovníkům 

zainteresovaných oddělení, aby se s ní blíže seznámili. 

5.3 Ganttův diagram řízení projektů zkouškových vozů 

Ganttův diagram byl vytvořen z důvodu jasného a přehledného znázornění časových 

limitů činností. 

Aby bylo možno stanovit časové limity činností, tak byla opět postupně navštívena 

jednotlivá oddělení.  

Bohužel z hlediska různých rozsahů jednotlivých projektů není možno stanovit 

univerzální časové limity pro činnosti v procesu, proto Ganttův diagram zobrazuje maximální 

časové limity jednotlivých činností. Pokud některý z vozů bude v rámci činnosti odbaven 

dříve, než stanovuje časový limit, tak pracovník oddělení, na kterém se tak stalo, provede 

telefonát na oddělení, které vůz čeká a vznese dotaz, zda má oddělení volné kapacity. Pokud 

ano, tak může být vůz předán na další oddělení. O rychlejším průběhu vozu v procesu musí 

být informováno oddělení GQM – 2, které na základě této skutečnosti provede aktualizaci 

plánu zkoušek. Totéž platí i o zdržení vozu na některém z oddělení.  

Z důvodu velkého počtu činností a jejich dlouhých časových limitů bylo nutné 

Ganttův diagram rozdělit na dvě na sebe navazující části. Výsledný Ganttův diagram je 

zobrazen na obr. 3 v technické zprávě.  [17] 
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5.4 Komunikační plán procesu řízení projektů zkouškových vozů 

Za nejslabší stránku v procesu řízení projektů byla označena nedostatečně nastavená 

komunikace mezi jednotlivými odděleními. K odstranění tohoto slabého místa by mělo 

pomoci vytvoření a následné aplikování komunikačního plánu. 

Z dosavadních informací o procesu řízení projektů zkouškových vozů byl sestrojen 

komunikační plán, který je zobrazen na obr. 4 v technické zprávě. [17] 

Do komunikačního plánu byly zahrnuty následující položky: 

• CO – zobrazuje názvy činností procesu řízení projektů zkouškových vozů; 

• Popis PROČ – stručné vysvětlení existence a potřeby činností; 

• ČASOVÝ LIMIT – vymezuje maximálně možné časové období, ve kterém musí být 

činnost splněna; 

• Odpovědnost OD KOHO  – vymezuje oddělení, které je odpovědné za tvorbu 

dokumentů k dané činnosti a jeho distribuci (vytvořený dokument a jeho distribuce na 

další oddělení je impulzem pro zahájení následující činnosti); 

• Distribuce PRO KOHO  – vymezuje oddělení, pro které je dokument určen; 

• Média / Formát JAK – stanovuje způsob distribuce dokumentů mezi odděleními.  

Z důvodu bližšího seznámení se s komunikačním plánem, byl tento plán rozeslán formou e-

mailu všem zainteresovaným oddělením.  

 

Po přípravě všech potřebných materiálů, které se týkaly navrhovaných úprav v procesu 

řízení projektů zkouškových vozů, byla svolána schůzka, na které měly být probrány 

podrobnosti, které se týkaly těchto úprav v procesu. Bohužel nastala předpokládaná reakce ze 

strany některých oddělení na zavedení nápravných opatření. Tato oddělení si nebyla jista, zda 

je v možnostech společnosti Škoda Auto a.s. realizovat upravený proces řízení projektů.  

 Důvodem vypsání tématu diplomové práce bylo získání laického pohledu na 

problematiku daného problému. Nebylo plánováno návrhy v rámci diplomové práce 

aplikovat. Aplikace navrhovaného postupu by vyžadovala rozsáhlejší časový prostor.  

5.5 Konečné hodnocení výsledků 

Z hlediska různých rozsahů projektů není možné provést zhodnocení úspěšnosti 

zavedení nápravných opatření porovnáním časů průběhu projektů v procesu řízení 

zkouškových vozů. V procesu jsou pouze nastaveny maximální možné časové limity činností.  
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Cílem nebylo navrhnout zkrácení doby trvání jednotlivých činností v procesu řízení 

projektů, ale najít způsob, jak zajistit plnění maximálních časových limitů a přitom 

nevynechat žádnou z činností a zajistit tak efektivitu a plnění všech potřebných zkoušek u 

vozů. Jedině proces, u kterého nedojde k vynechání nějaké činnosti, zajistí maximálně 

možnou kvalitu a spolehlivost vyráběných vozů. 

 

I přes skutečnost, že není možno provést aplikaci všech nápravných opatření v praxi, 

se podařilo některé změny a nápravná opatření do procesu aplikovat. Z větší části se tyto 

změny týkaly oddělení GQM – 2, které se rozhodlo aplikovat změnu týkající se přidání 

činnosti PŘEDBĚŽNÉHO PLÁNOVÁNÍ ZKOUŠEK do procesu řízení projektů. Aplikací 

této činnosti se podařilo dosáhnout hladšího průběhu projektů, a to v tom smyslu, že oddělení 

si mohla s dostatečným předstihem naplánovat kapacity jednotlivých zkušeben a připravit se 

na možný termín příjmu jednotlivých projektů na jejich oddělení. 

 

Kompletní konečné hodnocení je uvedeno v technické zprávě. [17]   
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ZÁVĚR  

 Diplomová práce se zabývá problematikou procesu řízení projektů zkouškových vozů 

ve společnosti Škoda Auto a.s. 

 V úvodní kapitole je představena společnost Škoda Auto a.s. Následující kapitola je 

věnována problematice projektového řízení a metod, kterých daná problematika využívá. 

V této kapitole jsou rovněž definovány základní pojmy problematiky projektového řízení. 

Následující kapitola je věnována procesu řízení projektů zkouškových vozů.  

 V další kapitole byla provedena analýza současného stavu řešení dané problematiky. 

Analýza byla provedena formou interview. Na základě absolvovaných interview byly 

identifikovány slabé stránky v procesu řízení projektů zkouškových vozů a stanovena 

nápravná opatření, která by měla vést k eliminaci těchto slabých stránek. Poslední kapitola se 

věnuje realizaci nápravných opatření. Byl upraven vývojový diagram, kde byla přidána 

činnost předběžného plánování zkoušek na zkouškových vozech. Dále byla vytvořena matice 

odpovědností, Ganttův diagram a komunikační plán procesu řízení projektů. 
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