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1 Úvod 
 

Každý z nás řídíme různé projekty, když děláme něco, co má předem daný cíl, začátek a 

konec.  Úspěšnost svých projektů můžeme zvýšit přenesením pozornosti na způsob, jakým jsou 

tyto projekty řízeny.  Projektové řízení není věda, jak to některé firmy dělají ze svých projektů a 

už vůbec ne novinka, proto se vyvinulo v samostatný obor, který v posledním půlstoletí 

systematicky zkoumal mnoho úspěšných i neúspěšných projektů z kterých vzešla doporučení a 

ucelené metodologie.  V některých zemích bývá užití projektového řízení podmínkou výběru 

dodavatele pro státní či firemní zakázky. 

Podpora projektů v projektovém řízení se týká oboru Systémové inženýrství, který 

v současné době studuji. Pro svoji bakalářskou práci vybral téma: „Návrh projektu výstavby 

domova pro seniory.“, z důvodu, že seniorů nejen v České republice bude nadále přibývat a 

obecně stárne celá Evropa, prodlužuje se délka života. Pro podporu tohoto projektu bude využit 

softwarový nástroj Microsoft Project 2007. 

 

Demografické stárnutí společnosti, které od poloviny 20. století postihuje ve větší či menší 

míře všechny země, se v současnosti stává jedním z celosvětových problémů.  Poptávka po lépe 

vybavených domech s pečovatelskou službou se poprvé objevila s návratem emigrantů do 

Česka, která byla tažena jejich zájmem postarat se o vlastní rodiče či dokonce o sebe sama.  

Město Mohelnice se potýká s velkou poptávkou žádostí o umístění v domově pro seniory, 

jak ze strany příbuzných, ale také od seniorů samotných a jelikož stále se zvyšující poptávka po 

podobných zařízeních roste zdá se být bydlení pro seniory stále potřebnější investicí. 

V minulosti tyto domovy pro důchodce zabezpečovali pouze základní potřeby na ubytování a 

stravu a nesplňovaly nároky seniorů na společenský život, který se omezoval pouze na pobyt 

v domově. V současné době s přibývajícími aktivitami dnešních seniorů, ač často pohybově 

omezenými, kladou větší nároky na společenský život v podobě získávání různých znalostí, ať 

jíž z oblasti kulturní nebo stále se zvyšující potřeby používání techniky. 

Jelikož poptávka s evidencí přes 300 žádostí o umístění do domova pro seniory neúměrně 

převyšuje danou nabídku, hlavním cílem je výstavba domu pro seniory pro dalších zhruba 20 

klientů v ekologicky čistém životním prostředí s pravidelnou možností aktivního pohybu, který 

je rozhodující zárukou doživotní soběstačnosti. 
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2  Teoretické a metodické vymezení práce 
 

2.1 Projekt 
 

2.1.1 Definice projektu 
 

Význam slova projekt se v dřívější projektové praxi ustálil ve smyslu námět, návrh, plán 

a komplexní vyřešení zamyšleného úkolu i vypracování jeho náležitostí včetně grafického 

znázornění. V současnosti se vychází z anglosaského pojetí slova project jako proces 

plánování a řízení rozsáhlých operací. (Zonková, 1997) 

 

V obecném pojetí je projekt návrhem, zobrazením, či modelem stavu určité částí objektivní 

reality a vztahů mezi jejími prvky v přesně definovaném prostoru a čase a současně i modelem 

cest k dosažení tohoto stavu. Projektování jako proces tvorby a realizace projektu lze pak 

charakterizovat jako soubor účelově uspořádaných a vzájemně na sebe navazujících činností 

směřujících k vytvoření konečného produktu modelu nejen vlastního díla, ale i postupu 

realizace, modelu jeho budoucího fungování.  

 

Definice projektu podle předních světových teoretiků nebo jejich sdružení se mohou 

v konkrétních formulacích lišit. Jedna z výstižných definicí, Jak tvrdí Zonková (1997, s. 4)  

 

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

navržený, organizovaný a realizovaný pod řízením někoho v zájmu vlastníka nebo zadavatele“.  

 

K charakteristickým rysům projektů patří: 

- výsledek musí sloužit užívání po celou přesně určenou zadavatelem projektu 

- úspěch projektu při jeho zahájení není zřejmý 

- trvání projektu je časově omezeno 

- zdroje pro realizaci jsou limitovány 

- projekt má jeden výsledek  

 

Jak z těchto rysů vyplývá, projekt ve své podstatě je prostorově a časově ohraničený soubor 

technologicky a organizačně souvisejících činností, jehož účelem je dosažení stanoveného cíle při 

zadaném čase, zdrojích, nákladech a kvalitě. (Baňařová prezentace) 
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2.1.2 Trojimperativ  
 

Cíl projektu je trojrozměrný a tato trojrozměrnost spočívá ve vzájemné korelaci nákladů, 

které jsou finančním projevem užití zdrojů v časovém rozložení.  Čas je limitní pro plánování 

sledu jednotlivých dílčích aktivit projektu a provedení (specifických cílů). 

 

Obrázek 1.1 - Trojimeprativ Specifikace cíle  

 

 

 

 

 

 

 

 Čas  Zdroje   

 

Samozřejmě jako každý cíl i cíl projektu musí být SMART 

   S -  specifický 

 M  -  měřitelný 

 A   -  akceptovatelný 

  R   -  realizovatelný 

 T   -  terminovaný 

2.1.3 Druhy projektů   
 

Jak tvrdí Němec (2002), rozlišujeme tyto druhy projektů: 

 

a) Spojené s výstavbou:  

 všechny kategorie projektů, kdy je k dosažení cílů nutná nová výstavba nebo 

rekonstrukce stávajícího objektu. 

b) Výzkumné a vývojové: 

 projekty řešící inovace od 3. řádu výše  

c) Technologické: 

 projekty zavádění nových technologií bez zásahu do staveb 

d) Organizační:  

 projekty změn určitých struktur nebo uspořádání významných akcí 
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Projekt spojený s výstavbou je naším cílem a je často nazýván jako projekt investiční.  

Výsledkem projektu mohou být například budovy jako penzion, úřad, továrna. Zařízení různého 

druhu pro rozličná použití, komplexy infrastruktury (metro, elektrárna, dodávky vody), události a 

výzkumné a vývojové úkoly také můžeme uvést jako výsledek projektu. Ve skutečnosti z projektů, 

které jsou představeny, je možno jen menší část označit jako úspěšné.   

 (Zonková, 1997) 

 

Jak tvrdí Řeháček (2009, s. 11), existují tři hlavní příčiny těchto neúspěchů: 

a) produkt projektu nedosahuje plánovaných provozních parametrů či nefunkčních 

vlastností 

b) o výsledku projektu už neprojevují předpokládaní zákazníci očekávaný zájem nebo 

produkt nebyl na trhu správně představen 

c) projekt byl na trhu uveden příliš brzy nebo naopak příliš pozdě a jeho cena byla 

stanovena příliš vysoko nebo nízko. 

 

Abychom se vyhnuli příčinám neúspěchů, je potřeba se zabývat současně zajištěním kvality 

procesů a produktu projektu. Průběh projektu lze rozdělit na oblasti nebo procesy. Jedná se o 

přístup, který je základem pro metodickou podporu, jak řídit projekty. 

2.1.4 Životní cyklus projektu  
 

Jak tvrdí Dolanský (1996, s. 154) „Projekt jako celek můžeme z časového hlediska a dle 

charakteru prováděných činností rozdělit na několik fází řízení projektu, které dohromady tvoří 

životní cyklus řízení projektu.“ 

 

Jelikož projekt není uzavřený koloběh, nemůžeme říci, že se ve skutečnosti jedná o cyklus, ale 

o sled určitých fází a etap jedním směrem na časové ose.  

  

Průběh projektu podle procesů můžeme znázornit následovně:  

 

Obrázek 1.2 – Průběh projektu podle procesů 

 

  

 

Tyto procesy a jejich vlastní činnosti jsou vzájemně propojeny a mohou se vzájemně překrývat. 

Ne všechny typy procesů se budou vyskytovat v každém projektu. (Řeháček, 2009) 

PLÁNOVÁNÍ REALIZACE UKONČENÍ PŘÍPRAVA 
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2.1.4.1 Předprojektová fáze 
 

V této fázi se prozkoumají příležitosti a proveditelnost daného projektu, a postupně se 

zpracovávají dva hlavní dokumenty: 

 

 Studie příležitosti 

Slouží především pro identifikaci možností uplatnění projektu a posouzení proveditelnost 

daného záměru. Studie musí vzít v úvahu situaci firmy a předpokládaný vývoj trhu. 

 

 Studie proveditelnosti 

 

Na základě předchozí studie se rozhodne, zdali se bude v projektu pokračovat. 

Je jednou z nejdůležitější části celého projektového cyklu. Musí poskytnout technickou, 

ekonomickou a komerční základnu pro rozhodnutí o projektu. 

 

2.1.4.2 Projektová fáze 
 

Tato fáze je velmi náročná a rozsáhlá, protože obsahuje mnoho činností. Z tohoto důvodu se 

fáze rozčlení na podrobnější fázi řízení. 

 

Jak tvrdí Řeháček (2009, s. 24) „Proces přípravy neboli zahájení: je proces poznávací, že 

existuje nový projekt. V některých organizacích není projekt formálně zahájen, dokud není 

dokončena studie proveditelnosti, předběžný plán nebo jiná rovnocenná forma analýzy, která 

byla započata samostatně.“ 

 

Výchozí podmínky pro přípravu jsou orientovány především na cíle a strategii. Jejich struktura 

a charakter závisí především na důležitosti, rozsahu složitosti daného projektu. Mohou to být 

klíčové úkoly a cíle, priority (úkolů, potřebných zdrojů), základní lhůtové termíny, rozpočet a 

určení zodpovědnosti a pravomoci manažera projektu a dalších zúčastněných pracovníků. 

Některé projekty jsou zahájeny neformálně a provádí se na základě poptávky na trhu nebo 

požadavku zákazníka. (Dolanský, 1996) 

 

Proces plánování má pro projekt velký význam, protože projekt zahrnuje provádění něčeho, 

co dosud nebylo prováděno. V této skupině je mnoho procesů a počet procesů by měl odpovídat 

rozsahu projektu a užitečnosti vypracovaných informací.(Řeháček, 2009). 
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 Zahrnuje určení toho, co má být v jakém pořadí uděláno. Plánování začíná v před-investiční 

fázi projektu, kdy je potřeba s jistotou určit co, kdy, jak a za kolik je třeba vykonat a pokračuje se 

v podrobnější části investiční fáze. (Dolanský, 1996)   

 

Proces realizace projektu je hlavní proces při provádění plánu projektu.  Při provádění tohoto 

procesu se realizuje implementační plán a koordinují se subjekty podílející se na jeho realizaci, 

proto bychom neměli zapomenout na seznámení všech zainteresovaných stran, že fyzická 

realizace začíná a obeznámit je s plánem řízení a časovým plánem. Měli bychom identifikovat 

aktuální data a projít kontrolu stanovených cílů, termínů a čerpání zdrojů a nákladů. Při vlastní 

realizaci je obvykle vyčerpána většina rozpočtu.  

 

Projekt bychom měli formálně ukončit a toho dosáhneme při dokončení projektu nebo jejich 

fází spolu s vyhodnocením a dokumentací zdali byly dosaženy cíle a očekávání.  Pokud byla 

podepsána smlouva na projekt, je potřeba vypracovat předávací dokumentaci, kdy dojde k 

přesunu zodpovědnosti z dodavatele na vlastníka projektu. Projekt také můžeme ukončit po 

konstatování jeho nedosažitelnosti. 

 

2.1.5 Zdroje 
 

Pod pojmem zdroje si můžeme představit pracovníky, zařízení a infrastrukturu jako technické 

vybavení, poskytování služeb, znalosti a informační technologie, které jsou potřeba k realizaci 

projektu.  

Projekty se realizují pomocí zdrojů, a to lidských (pracovních) nebo materiálových. Pracovní 

zdroje vykonávají práci na úkolech. Typickým příkladem pracovních zdrojů jsou lidé a zařízení. 

Pracovním zdrojem však může být i konferenční místnost. Materiálový zdroj je položka nebo 

sada položek, která je použita při práci na úkolu. 

Charakteristika podle Doležala (2009), „ zdroji jsou buď lidé (pracovní zdroje), kterým lze 

přidělit kalendář, tedy i zařízení jako auta nebo jiné přístroje, nebo materiálové zdroje jako cihly 

nebo počítače.“ 
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2.2 Projektové řízení 
 

Projektovým řízením (Project Management) je rozuměn soubor norem, doporučení a z praxe 

nejlepších zkušeností, popisujících, jak řídit projekt. Vzhledem k různorodosti projektů jako 

takových se jedná spíše o všeobecně platné skutečnosti, určitou filosofii přístupu k řešení 

problému, než o konkrétní a podrobné směrnice. Jedná se o způsob řízení změn pomocí projektů, 

kdy projekty jsou předmětem projektového řízení. Cílem projektového řízení je úspěšný projekt. 

(Doležal, 2007). 

 

Cílem projektového řízení je dosažení předem stanovených cílů, udržovat a rozvíjet 

zavedené systémy a zabezpečit realizaci jedinečných časově a zdrojově neopakovatelných 

procesů a z tohoto důvodu je přínosné uplatňovat projektový management  

 

Definice 

Jak tvrdí Doležal (2007, s 13) „Projektové řízení je způsob přístupu k návrhu a realizaci 

procesu změn tak, aby bylo dosaženo předpokládaného cíle v plánovaném termínu, při stanovení 

rozpočtu s disponibilními zdroji tak, aby realizovaná změna nevyvolala nežádoucí vedlejší efekty 

a projekt byl úspěšný.“  

 

Projektové řízení je charakterizováno těmito principy: 

1. systémový přístup (zvažování jevů v souvislostech); 

2. systematický, metodický postup; 

3. interdisplinární týmová práce; 

4. využití počítačové podpory; 

5. aplikace zásady vysoké jakosti (Total Quality Management) a trvalého zlepšování. 

 

Projektové řízení můžeme využít v celé řadě podniků, pro jejichž aktivity je typické, že jsou 

řízeny formou procesů s omezenou dobou trvání a s dočasným přidělením zdrojů formou 

projektů. (Svozilová, 2006).  

 

Jde o udržení trojspřeží (Úkoly, Zdroje, Náklady) na uzdě, pod kontrolou. Ve fázi realizace je 

to i boj o rezervy, ale musíme vědět předem, kde jsou. (Hyndrák, 2007) 
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Projektové řízení je velmi často zaměňováno s řízením projektu. Zatímco projektové řízení se 

zabývá projekty obecně a z určitého nadhledu, řízením projektu máme na mysli už konkrétní 

soubor činností, přístupů a metod, které mají za cíl úspěšně realizovat projekt.  

Jak tvrdí Doležal (2007, s. 13) Jedna z definicí řízení projektu je: 

 

"Řízení projektu je plánování, organizování, monitorování, řízení a předkládání zpráv o všech 

aspektech projektu a motivace všech zúčastněných dosáhnout cílů projektu."  

 

Z této definice vyplývá, že řízení projektů je souborem metod, postupů, nástrojů a technik pro 

plánování a řízení realizace projektů. Dává odpověď na otázku: "Jak plánovat a operativně řídit 

projekt" (Doležal, 2007). 

 

Po stanovení cíle projektu a podmínek k jeho dosažení (termín, rozpočet, zdroje) musí 

projektový tým zpracovat plán k dosažení stanoveného cíle projektu. 

Podle Doležal (2009, s. 219), celý proces je možno znázornit 

 

Obrázek 2.1 -  Náhodné vlivy (zdroj: Doležal) 

 Náhodné vlivy 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Plán  

  

Činnosti jsou ovlivňovány náhodnými vlivy z okolí projektu například změnou počasí, 

poruchou stroje nebo kolísání cen a neprobíhají vždy podle plánu a proto bychom měli neustále 

sledovat a vyhodnocovat průběh projektu.  

 Pokud porovnáme zjištěnou skutečnost s plánem, můžeme identifikovat případné odchylky.  

1 Probíhající činnost 

 projektu 

6 Provádění řídících  

zásahů 

5 Vyhodnocení odchylek a 

rozhodnutí o zásazích 

2 Sledování a vyhodnocování 

průběhu projektu 

3 Podávání zpráv o stavu a 

průběhu projektu 

4 Porovnání plánu se 

skutečností a zjištění odchylek 
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Po vyhodnocení odchylek se rozhoduje, jaká opatření je potřeba zajistit, aby se skutečnost 

přiblížila co nejvíce plánu. Řídícími zásahy provedeme rozhodnutí, které by měly ovlivnit 

probíhající činnosti projektu. (Doležal, 2009). 

 

Obrázek 2.2 – Řízení systému se zápornou zpětnou vazbou (zdroj: Doležal, 2007, s. 14) 

        

                Vnější vlivy 

                poruchová veličina         

       Vstupy projektu                                                            Výstupy projektu 

                  
                   Reporting 

  Zásah projektového týmu 

  Zadání, cíl projektu 

              

Pro řízení projektu jsou zpravidla určovány tyto manažerské funkce:  

Nejdůležitější osobou je projektový manažer neboli vedoucí projektu, pod jehož přímým 

vlivem je veškeré projektové dění a je zodpovědný za plnění trojrozměrného cíle. Důležitá 

schopnost manažera je práce s lidmi, která zahrnuje ovlivňování členů týmu a umění motivovat. 

Tyto schopnosti jsou obtížné z důvodů současně uplatňovaného způsobu řízení, kdy příkazy 

nahrazují přesvědčování a součinnost. Pokud tedy chceme být úspěšní a efektivní manažeři, 

nesmíme zneužívat svých pravomocí a svého postavení vydáváním hrubých či necitlivých 

příkazů, které demotivují a vyvolávají odmítavou reakci. Je tedy potřeba přistupovat zdvořile a 

rozumně, aby mohly být příkazy účinné. (Rosenau, 2007) 

Manažer úkolu je člen projektového týmu a má zodpovědnost za vykonání pracovního úkolu 

nebo činnosti z projektového plánu. Může být sám vykonavatelem nebo vedoucím více 

přidělených zdrojů.  

 

 

 

 

 

Projekt řízený 

systém 

Projektový tým 
řídící systém 

+ 

 

- 
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Takto můžeme znázornit projektovou hierarchii  

Obrázek 2.3 – projektová hierarchie (zdroj: Dolanský, 1996) 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Rizika a příležitosti 

  
Riziko je přirozenou součástí projektu, který je charakteristický velkou mírou nejistoty 

zapříčiněnou nepřesně prováděnými odhady času, zdrojů i nákladů. Na projekt působí řada 

nepříznivých vlivů a faktorů a proto dochází k velké pravděpodobnosti vzniku změn.  

Jak tvrdí Doležal (2009, s. 73) „Projektový tým musí připravit opatření, která by snížila 

ohrožení projektu a zvýšila tak pravděpodobnost úspěšného zakončení projektu. Často se používá 

metoda principu postupnosti pro snížení neurčitosti odhadu jednotlivých rizik a to tak, že 

odhadovanou položku rozložíme na menší části“ 

 

2.2.2 Řízení rizik  
 

Představuje technicko-ekonomickou disciplínu, při níž se subjekt řízení snaží zamezit 

působení nežádoucích vlivů a naopak umožňuje využít příležitosti působení pozitivních vlivů.  

Problematika rizika zahrnuje z pohledu rizikového inženýrství následující procesy: 

Analýza rizik v projektu, která se skládá z: 

Identifikace rizika, při které se snažíme nalézt a popsat významná nebezpečí, která mohou 

výrazně ohrozit úspěch projektu. V této fázi se většinou používá metoda brainstormingu. 

Manažer 

projektu 

Vedoucí 

projektové skupiny 

Členové 

projektového týmu 

Vedoucí 

projektové skupiny 

Členové 

projektového týmu 

Zadavatel 
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Posouzení rizik, kde provádíme odhad výskytu určitého nebezpečí a výši předpokládaného 

nepříznivého dopadu na projekt včetně finančních škod. Jedná se zejména o využití různých 

statistických přehledů na základě statistik dříve vyhodnocených a realizovaných projektů. 

Posouzení rizik můžeme provést Smejkal (2006, s. 95) 

 Kvantitativně 

je založeno na matematickém výpočtu rizika z frekvence výskytu hrozby a jejího 

dopadu. Nejčastěji je vyjádřeno riziko ve formě roční předpokládané ztráty ve 

finančních termínech jako například tisíce Kč. 

 Kvalitativně  

rizika jsou vyjádřena v určitém rozsahu například body 1 až 10, nebo určena 

pravděpodobností nebo slovně (malé, střední, velké). Úroveň je určována obvykle 

kvalifikovaným odhadem. 

 

2.2.3 Sledování rizik  
 

Navazujeme na analýzu rizik a pokračujeme v implementaci projektu. Provádíme neustálé 

sledování rizik, protože může docházet k událostem, jako jsou změny podmínek nebo vznik nové 

významné změny, která ovlivňuje hodnoty pravděpodobnosti a škod a popřípadě musíme 

aktualizovat hodnoty rizik a doplnit opatření.  

2.2.4  Rezervy 
 

Rezervu lze chápat jako protiváhu rizika a protože nemůžeme předvídat budoucnost, je 

potřeba, aby plány obsahovaly rezervy pro nepředvídatelné události. Vlastně by každá ze tří 

dimenzí trojimperativu měla mít svoji rezervu. Na problémy se nevyhnutelně naráží v dimenzi 

času a nákladů a proto zde budeme používat rezervu nejčastěji. (Rosenau, 2007)  

V následujícím obrázku můžeme vidět, že pokud realizátor nevytvoří rezervu, ponese všechny 

průvodní rizika a pokud vloží do projektu neúměrně velkou rezervu, sice ponese velmi malé 

riziko, ale zadavatel pravděpodobně takový projekt nepřijme. Proto je vhodné vytvořit reálnou 

(optimální) rezervu, která povede k rozdělení rizika mezi zadavatele a realizátora projektu. 
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Obrázek 2.4 – Riziko (zdroj: Rosenau, 2010 s.156) 

Zbytkové riziko realizátora  

 Žádná rezerva 

 

 

 

  

  

                                                                    Velká velikost rezervy  

                                                               Vlastní riziko projektu 

 

2.3 Metody používané v projektovém řízení 
 

2.3.1  Metoda analýzy rizik projektu  
 

Metoda RIPRAN (Risk Project Analysis)  

 

Metodu využije spíš zkušenější tým, který má dostatek statistických podkladů z minulých 

projektů pro kvantifikaci rizik. Doležal (2009, s. 78) 

Tabulka 2.1 Kvalifikace rizik (zdroj: Doležal, 2009, s. 78) 

 

Ve skupině se provádí ve formě tabulky identifikace nebezpečí sestavením seznamu. 

Pod pojmem hrozba si můžeme představit konkrétní projev nebezpečí (př. technická závada). 

Sloupec scénář popisuje, jakým způsobem se může projevit naplnění hrozby (dojde k požáru). 

Sloupec pravděpodobnosti  vyjadřuje s jakou pravděpodobností dojde k naplnění scénáře. Hodnota 

dopadu kvantifikuje zpravidla dopad finančního naplnění určeného scénářem a hodnotu rizika (v 

Kč nebo v eurech). Hodnota rizika = pravděpodobnost scénáře (0,4)*hodnota dopadu (100 000). 

Hodnota rizika = 40 tis Kč. 

Metoda RIPRAN umožňuje také verbální kvantifikaci 

Hrozba Scénář Pravděpodobnost Dopad 

Časté podzimní 

onemocnění 

Onemocní 25% 

zaměstnanců  

40% Nedostatek pracovních sil 

zpoždění výstavby o 

2měsíce (pokuta100 tis. Kč) 

Rozsah možných rezerv, 

kde zadavatel a realizátor 

riziko sdílejí 
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Tabulka 2.2 Verbální kvantifikace, zdroj: Doležal (2009, s. 80) 

Vysoká hodnota rizika- VHRj 

j 

  nad 66% 

Střední hodnota rizika-SHR  33 - 66% 

Nízká hodnora rizika-NHR  pod 33% 

 

V dalším kroku se sestavují opatření, která mají snížit hodnotu rizika na akceptovatelnou 

úroveň.  Na závěr se posoudí celková hodnota rizik a vyhodnotí se, jak vysoce je projekt rizikový 

a jestli je možné pokračovat v realizaci. 

Tato metoda vyžaduje znalosti rizikového inženýrství a zkušenosti z minulých let. Je třeba 

pracovat s podrobným rozborem hrozeb, scénářů, hodnot pravděpodobností a dopadů.  

 

2.3.2 Metoda síťové analýzy 
 

Jak tvrdí Doležal (2007, s. 51) „Síťová analýza je metodou, která slouží pro nalezení kritické 

cesty, zkrácení projektu a nalezení všech relevantních vazeb mezi činnostmi.“ 

 

Metody síťové analýzy využívají grafické zobrazení pro znázornění časové posloupnosti a 

technologické závislosti dílčích operací složitých projektů.  

Síťová analýza je nástrojem pro rozbor struktury složitých projektů, složitých dynamických 

systémů. Umožňuje stanovit minimální čas potřebný pro realizaci celého projektu a vytipovat 

činnosti (dílčí operace), na jejichž průběhu závisí dodržení termínu stanoveného pro realizaci 

celého projektu. V současné době je jedním z hlavních nástrojů projektového řízení.  

(Moravcová, 2003) 

 

K hlavním přednostem použití metod síťové analýzy patří: 

• možnost průběh akce graficky znázornit a propočítat dílčí i konečné termíny průběhu 

jednotlivých operací 

• možnost stanovení činnosti limitující průběh realizace projektu, 

• síťový graf poskytuje dobrý přehled o rozsahu projektu, o návaznosti dílčích akcí, o jejich 

podmíněnosti 

• možnost posouzení komplexnosti všech prací nutných pro dohotovení akce, zabraňují tak 

vypuštění prací zdánlivě nepotřebných 

• možnost hodnocení nároků na zdroje 
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k nejznámějším metodám síťové analýzy patří: 

 

• metoda kritické cesty – CPM (Critical Path Method). Tato metoda umožňuje určit časovou 

náročnost celého projektu, termíny zahájení a ukončení. Předpokládáme, že čas pro každou 

činnost lze regulovat a proto mohou být činnosti zrychleny, je-li k nim přiřazeno více zdrojů 

a proto vzniká kompromis mezi časem a náklady. 

 

• technika hodnocení a rozboru programu – PERT (Program Evalution and Review 

Technique). Obsahuje více potřebných údajů a informací, užívá pravděpodobnosti, čímž 

omezuje případná rizika a má definovanou kritickou cestu projektu.  Odhad času metodou 

PERT je užitečný, když je časový plán kritický. (Rosenau, 2007) 

 

2.3.3 Ganttovy diagramy  
 

Ganttův diagram (Gantt chart) lze vhodně využít k zobrazení časové náročnosti a posloupnosti 

jednotlivých částí projektu. V grafu jsou doby trvání jednotlivých činností úměrné délkám 

úseček, které tyto činnosti zobrazují.  Pro řízení a kontrolu projektu je potřeba přiměřeně detailní 

a zároveň realistické plánování. Kromě návaznosti jednotlivých dílčích částí projektu sledujeme i 

míru plnění těchto úkolů a celkovou časovou náročnost. Ganttův diagram zde slouží jako vizuální 

přehled o průběhu sledovaného procesu. (Lorenc, 2011)  

 

2.3.4 Metoda logického rámce  
 

Jak tvrdí Doležal (2009, s. 64) „Tato metoda slouží jako pomůcka při stanovení cílů projektu a 

jako podpora k jejich dosahování.“  

 

Uplatnění je důležité nejen v přípravné části, ale je klíčovým nástrojem i pro implementaci a 

hodnocení.  Základním principem je znalost faktu, že základní parametry projektu se na sebe 

vzájemně vážou. (Doležal, 2007) 

 

Logický rámec obsahuje čtyři horizontální kategorie cílů a čtyři vertikální kategorie podmínek 

a je výsledkem všech analýz (analýzy zainteresovaných skupin, analýzy rizik, síťové analýzy) 
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Tabulka 2.3 -  Logický rámec 
Označení 

projektu 

Popis Ukazatelé Způsoby ověření Předpoklady a 

rizika 

Účel  Příčina 

provádění 

projektu 

   

Cíle Čeho chceme 

dosáhnout 

   

Konkrétní 

výstupy 

    

Klíčové činnosti     

 

Je to postup, s jehož pomocí jsme schopni stručně, přehledně a srozumitelně popsat projekt na 

velmi malém prostoru. (Efektivne, 2012) 

Metodou logického rámce se připravovaný projekt testuje jak z hlediska vhodnosti a 

přiměřenosti pro řešení daného problému, tak z hlediska jeho proveditelnosti a trvalé 

udržitelnosti.  

 

2.3.5 Analýza citlivosti 
 

Jak tvrdí  Doležal (2009 s.87) „Analýza citlivosti vyžaduje stanovení některých nejistých 

předpokladů, které mají vliv na změnu určitých hodnot a tím i na změnu ekonomických 

ukazatelů.“ 

 

Analýza, která testuje vliv různě velkých odchylek v podstatě čehokoli, co může mít vliv na 

úspěšnost a realizaci projektu (měřených v nákladech od jejich plánovaného vývoje) na celkové 

plánované náklady projektu.  

 

2.3.6 Analýza SWOT 
 

Tato metoda analyzuje a hodnotí nejen silné a slabé stránky, ale také hrozby projektu a je 

používána při tvorbě studie příležitosti, kde nalézáme problémy nebo nové možnosti růstu. 

Tyto čtyři skutečnosti uvedené v tabulce jsou nejdůležitější v prováděné analýze, ve které 

stanovujeme předmět analýzy, která spočívá v rozboru a hodnocení současného stavu firmy 

(vnitřní prostředí) a současné situace okolí firmy (vnější prostředí).   

Ve vnitřním prostředí hledá a klasifikuje silné a slabé stránky firmy. Ve vnějším prostředí 

hledá a klasifikuje příležitosti a hrozby pro firmu. (Vlastnicesta, 2009) 
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Tabulka 2.4 -  Analýza swot 

 

Pro vyspecifikování jednotlivých např. silných stránek bývá využit brainstorming  

Brainstorming je nejčastěji využíván jako metoda skupinového kreativního myšlení, při které se 

členové skupiny při produkci nápadů vzájemně ovlivňují a vytvářejí tak předpoklad pro efektivní 

skupinovou spolupráci. Technika vychází z předpokladů čím více nápadů a myšlenek, tím snáze 

nalezneme správné řešení a skupina dokáže v relativně krátkém čase vyprodukovat větší 

množství nápadů, než stejný počet jednotlivců. (Doležal, 2007)  

 

2.3.7 Metoda řízení dosažené hodnoty projektu (EVM) 
 

Jedná se o vyhodnocení stavu projektu rozsáhlých projektů, zejména investičního charakteru. 

Metoda EVM (Earn Value Management) je obecně uznávaná v mezinárodních projektech 

investiční výstavby a je částečně podporována počítačovým produktem projektového řízení MS 

Project.  (Doležal, 2009) 

Cílem analýz dosažené hodnoty je vyhodnotit hodnotu vykonaného úsilí na projektu v 

okamžiku kontroly, aby bylo možno posoudit časový postup projektu ve vazbě na vynaložené 

náklady. 

2.4 Využití počítačových programů a software 
 

Při řízení projektů je vhodné používat počítačovou podporu.  Rozumíme tím počítačový 

software, který je jednou z atraktivních vlastností pro řízení projektu. 

 

Aplikace Microsoft Office Project spadá do střední třídy a slouží k plánování, sledování a 

řízení projektů a ke komunikaci s projektovým týmem. V jednodušších projektech řešíme úkoly v 

 

 

SWOT analýza 

Pozitiva 

(silné stránky) 

 

Negativa  

(slabé stránky) 

 

Přítomnost 

(vnitřní prostředí) 

S (Strenghts) - silné stránky     

vnitřní síly a slabosti 

 

W (Weaknesses) - slabiny, 

slabé stránky 

 

  Budoucnost 

  (vnější prostředí) 

O (Opportunities) - příležitosti 

externí příležitosti 

T (Threats) - 

externí hrozby 
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čase spolu s náklady.  Při nasazení lidských a materiálních zdrojů se projekt stává 

komplikovanější. Práce se zdroji přináší konflikty zdrojů, přesčasy a nutnost přesnější práce.  

Plánování současnosti stojí na rozpočtu a nákladech, práce jsou až druhořadé. Z těchto důvodů je 

nemožné plánovat ručně, zvláště když se situace mění každý den a bez softwaru jako MS Project 

je plánování skoro nemožné. (Hyndrák, 2007) 

 

 Momentálně je nejnovější verzí MS Project 2010. Tento program umožňuje řídit projekt od 

plánování, přes realizaci, až po vyhodnocování projektu pomocí všech vhodných analýz. 

Program je poměrně snadno ovladatelný, vcelku přehledný a intuitivní, umožňuje kontrolu 

projektu během realizace a nabízí potřebné výstupy. 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Praktická část 
 

V této části navážeme na teoretickou část a zaměříme se na analýzu současného stavu spolu s 

analýzou rizik, silných a slabých stránek projektu. Zároveň popíšeme stávající organizaci a 

charakteristiku Domova pro seniory v Mohelnici a hlavní účel výstavby nového zařízení. 

V návrhové části provedeme studii příležitosti, která se bude zabývat průzkumem v oblasti 

konkurence a potencionálních zákazníků, pro které je projekt určen.  

 

Rozhovor, s ředitelem organizace Domova pro seniory mi jasně potvrdil, že poptávka po 

umístění do domova velmi převyšuje stávající kapacitu a proto výstavba nového domu je 

v nejbližší době nutná. Jeden z hlavních problému je financování tohoto projektu.  Fond ROP, 

který byl využit v minulých projektech a výstavbách je větší části vyčerpán pro Zlínský kraj, 

který má lepší zkušenosti s čerpáním podpory v rámci Regionálního operačního programu NUTS 

II, který je určen pro region soudržnosti Střední Morava. 
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3  Analýza současného stavu 
 

Prognóza počtu seniorů na Mohelnicku 

Graf 3.1 Zdroj: Situační analýza Mohelnice  

 

Se stárnutím populace se bude jejich počet zvyšovat a poroste také zájem o umístění v zařízení 

sociální péče, jejichž kapacita již v současné době je a bude nedostačující.  

 

V roce 2003 bylo ve správním obvodu Mohelnice celkem 26 bytů v domech s pečovatelskou 

službou. Ve dvou penzionech pro důchodce žilo 126 osob. Podíváme-li se na graf 3.1 možného 

vývoje počtu penzistů, zjistíme, že jejich počet se bude výhledově rychle zvyšovat. Problém 

stárnutí populace se bude muset řešit změnou celé ekonomiky a veřejných financí.  

 

Průzkum zájmu 

 

 Průzkum zájmu jsem provedl metodou provedenou na základě evidovaných žádostí, které byly 

přijaty od žadatelů na ubytování v Domově pro seniory. V žádosti byly uvedeny otevřené otázky, 

ke kterým se žadatelé vyjadřovali. Průzkum vycházel z 300 evidovaných žádostí o umístění do 

domova pro seniory a jejich odpovědí na jednotlivé otázky. 

 

Otázka č.1 - Pohlaví respondentů  

 

Z celkových 300 žádostí bylo evidováno 174 žen a 126 mužů, kteří podávali žádost. 
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Graf 3.2 - Pohlaví 

 

 

 

Otázka č.2 - Věk  

 

V žádosti, kde žadatelé uváděli datum narození, jsme analyzovali věkovou skupinu do tří 

kategorií. První kategorie je v rozmezí 60 až 68, druhá 69 až 75 a třetí kategorie 76 a starších. Věk 

respondentů je ke dni podání žádosti. 

 

Graf 3.3 – Věková kategorie 

 

 

Otázka č. 3 -  Proč nemohou o žadatele pečovat rodinní příslušníci 

 

Mezi nejčastější odpovědi proč nemohou pečovat o rodinné příslušníky, byla uváděna časová 

náročnost z důvodu zaměstnání dětí, nepříznivý zdravotní stav žadatele, nemožnost ubytování u 

rodinných příslušníků a z malé části rodinné neshody.   
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Pohlaví 
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64% 
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Největší podíl 165 lidí, zdůvodnilo nemožnost rodinné péče z důvodů časové náročnosti dětí. 

Tento podíl se bude v budoucnosti zvyšovat s přibývajícím věkem odchodu do důchodu, kdy děti 

z tohoto důvodu nebudou moci postarat o svoje rodiče. Nejmenší podíl 15 žadatelů jsou rodinné 

neshody, kdy se jedná spíše o výjimečný stav. 

 

Graf 3.4 – Nemožnost rodinné péče 

 

 

 

Otázka č. 4 - Rozsah poskytované pečovatelské služby 

 

O standardní služby bez pečovatelské služby projevilo zájem 60 žadatelů, o standardní služby 

s pečovatelskou službou při denních činnostech projevilo zájem 220 žadatelů. O nadstandardní 

služby mělo zájem pouze 20 žadatelů.  

 

Graf 3.5 – Rozsah pečovatelské služby 
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Otázka č. 5 -  Preferovaný typ ubytování 

 

Pro jednolůžkový pokoj se vyjádřilo 180 žadatelů. Pro partnerský nebo dvoulůžkový pokoj se 

uchází 80 žadatelů a 60 žadatelům by preferovalo vícelůžkový pokoj. 

 

Graf 3.6 – Preferovaný typ ubytování 

 

 

 

3.1 Popis organizace Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice 
 

Příspěvková organizace Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice, která se nachází 

v Mohelnici na Ulici Medkova 1. V organizaci je nyní poskytováno služeb 113 obyvatelům 

místním a z přilehlých obcí.  Každé zařízení má svá specifika a z toho vyplývá i rozdílný přístup 

a nároky na obyvatele.  

Organizace se skládá se ze dvou zařízení  - Domov pro seniory, kde je 9 bytových jednotek, z 

toho 1 jednolůžková, 4 dvoulůžkové, 4 třílůžkové.  V přízemí se nachází dvoulůžkové pokoje, ve 

kterých bydlí osm obyvatel mobilních i částečně mobilních. V prvním poschodí pak bydlí 

dvanáct obyvatel, kdy převážná část z nich je imobilních a částečně mobilních. Průměrný věk 

obyvatel na DpS je 84,3 roků.   

Druhé zařízení je pečovatelská služba, která nabízí 45 jednotkových a 16 dvoupokojových 

bytů. K tomu ještě byty na ulici Lékárnické s 11 obyvateli a na ulici Třebovské se 7 obyvateli. 

Každý byt se skládá ze sociálního zařízení, kuchyňské linky, elektrického sporáku. V každém 

bytě je rozvedeno ústřední topení, popř. Akumulační kamna.  K většině bytů patří prostorné 

slunné balkony.  V současnosti tyto prostory využívá 74 mobilních obyvatel. V domě s 

pečovatelskou službou je průměrný věk klientů 78,6 roků.  
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 Personální zajištění Domova po stránce péče a poskytování služeb obyvatelům zabezpečují 4 

pracovnice přímé obslužné péče, 3 uklízečky a 1 účetní.  Tato sociální zařízení spravuje a řídí 1 

ředitel.  

 

Hlavním účelem zřízení organizace je: 
 

-           poskytování služeb sociální péče v souladu se zákonem o sociálních službách č. 

108/2006 Sb. v Domově pro seniory, Lidická 4, Mohelnice, 

-           poskytování ubytování a pečovatelských služeb v bytech v domě s pečovatelskou 

službou, Medkova 1, Mohelnice, 

-           poskytování pečovatelských služeb v souladu se zákonem o sociálních službách č. 

108/2006 Sb., 

-           správa budov a poskytování ubytování v domech s pečovatelskou službou na ul. 

Lékárnická 1, Mohelnice a na ul. Třebovská 17, Mohelnice. 

 

3.2 Charakteristika organizace 
 

Předmět činnosti organizace je vymezen § 72 a § 73 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se 

provádí zákon o sociálním zabezpečení v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách a zákona ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení a 

dalšími právními předpisy. Platností nového zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách k 

1.1 2007 bylo zřizovatelem město Mohelnice upravena zřizovací listina příspěvkové 

organizace kdy pojem - Domov důchodců, který byl otevřen 7/2004 byl platností nového 

zákona přejmenován Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice, příspěvková 

organizace. 

 

4 Návrh projektu 
 

V návrhové části projektu se zaměříme nejen na samotný návrh, ale také na dvě důležité fáze 

životního cyklu projektu. Jak bylo zmíněno v  teoretické části, jedná se o fázi před-projektovou a 

projektovou. Součástí návrhu je vypracování plánu a hierarchické struktury seznamu úkolu, tz. 

Ganttův diagram, který nám určí časovou náročnost projektu.  
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4.1 Před-projektová fáze 
  

4.1.1 Studie příležitosti 
 

Tato studie má za úkol prozkoumat příležitosti a proveditelnost daného projektu.   

 

Pro uskutečnění projektu musíme zajistit technickou ekonomickou a komerční základnu pro 

rozhodnutí o projektu. V závěru studie příležitosti bude proveden průzkum trhu a potenciální 

konkurence. 

 

Ve studii můžeme vycházet z grafu 3.1 zobrazeném v části analýzy současného stavu, který 

jasně ukazuje trend vývoje seniorů a naléhavosti výstavby zařízení pro seniory pro dalších zhruba 

21 klientů, protože poptávka neúměrně převyšuje danou nabídku s evidencí přes 300 žádostí o 

umístění. Harmonogram plnění cílů a jejich plnění je závislé na celkové ekonomické situaci 

zřizovatele a rozpočtu příspěvkové organizace.  

 

Proto hlavním aspektem je podání žádostí o poskytnutí podpory v rámci ROP Střední Morava, 

v oblastech podpory rozvoje měst v oblast sociální integrace (Domovy pro seniory). V období 

2007 až 2013 lze čerpat téměř 559,1 mil. EUR. 

 

V souvislosti s prioritami dokumentu Evropa 2020 je nutné brát v úvahu kvalitu života obyvatel 

a reflektovat skutečnost nárůstu počtu osob seniorů, stárnutí obyvatelstva v regionu a s tím 

související změny v oblasti sociální podpory. Specifický cíl je nejen samotný rozvoj města, ale také 

zvýšit kvalitu residentů měst a zlepšení kvality veřejných služeb. Podpora seniorů si klade za cíl 

zmírnit a vyloučit sociální vyloučení těchto osob. 

 

Projekt je zaměřen na budování infrastruktury a na výstavbu domova pro seniory. Tento záměr 

je jednou z podporovaných aktivit dotačního fondu, a proto je velká pravděpodobnost získání 

dotace.  

 

K lepšímu využití svých hospodářských možností domova pro seniory na ulici Lidické 

využívat služeb a činností příspěvkové organizace Domova pro seniory s pečovatelskou 

službou na ulici Medková, která disponuje těmito službami: 
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-           pronájem hostovského pokoje 

-           pronájem nebytových prostor 

-           činnost praní a žehlení prádla pro město Mohelnice a jím zřízené příspěvkové organizace 

-           dovoz obědů 

 

Klienti   
 

Domov pro seniory je určen především pro staré občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro 

přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, 

jež jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami 

sociální péče a dále pro staré občany, kteří toto umístění nezbytně potřebují z jiných vážných 

důvodů. 

 

Podle zákona č. 108/206 Sb. je hlavním účelem domova pro seniory poskytování služeb 

sociální péče osobám, které v důsledku svého věku a zdravotního stavu se ocitly v nepříznivé 

sociální situaci, kterou nejsou schopni překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných typů 

sociálních služeb nebo rodiny a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb s cílem 

zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti.  

 

Směr dlouhodobého rozvoje Domů pro seniory a pečovatelské služby v Mohelnici je 

jednoznačný. Musí pokračovat v nastolené vysoké, kvalitní a dobré péči o klienty našeho 

zařízení.  

 

Konkurence 

 

Na základě průzkumu trhu jsme evidovali následující státní penziony v Olomouckém kraji 

uvedené v tabulce 4.1 

 

 

Průzkum trhu  

 

Průzkum provedeme na základě již existujících domovů pro seniory a jejich kapacit 

v Olomouckém kraji, které jsou uvedeny tabulce 4.1  
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Domovy pro seniory 

Tabulka 4.1 - Domovy pro seniory Olomoucký kraj  

Název Město Kapacita 
Volná 

místa 

Domov - pension pro důchodce Zábřeh 10     

Domov - pension pro důchodce Zábřeh 10     

Domov - penzion pro důchodce Jeseník 60     

Domov - penzion pro důchodce Lipník nad Bečvou 120     

Domov důchodců Hlubočky 98     

Domov důchodců Kostelec na Hané 57     

Domov důchodců Náměšť na Hané 53     

Domov důchodců a penzion Chválkovice, 

příspěvková organizace 

Olomouc - 

Chválkovice 
407     

Domov důchodců Červenka, p.o. Litovel 165     

Domov důchodců Javorník, příspěvková organizace Javorník 65     

Domov důchodců Jesenec Jesenec 82     

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou Žulová 1 103     

Domov důchodců Libina, příspěvková organizace Libina 45     

Domov důchodců Prostějov Prostějov 280     

Domov důchodců Štíty, příspěvková organizace Štíty 53     

Domov důchodců Šumperk, příspěvková 

organizace 
Šumperk 250     

Domov důchodců Tovačov, příspěvková organizace Tovačov 163     

Domov pokojného stáří svaté Hedviky Vidnava 48     

Domov pro seniory Lumírov Hvozd 36     

Domov pro Seniory Radkova Lhota Dřevohostice 129     

Domov pro seniory Soběsuky, p.o Plumlov 54     

Domov seniorů Hranice, p.o. Hranice 184     

Domov Zlaté Hory Zlaté Hory 36     

Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice Velká Bystřice 31     

Dům s pečovatelskou službou Alžběta Šumperk 36     

Dům s pečovatelskou službou Tereza Šumperk 33     

Charita Javorník Javorník 65     

Charita Konice - Dům pokojného stáří Bohuslavice Bohuslavice 39     

Charitní dům pokojného stáří sv. Františka Javorník 22     

Penzion pro důchodce a pečovatelská služba Olomouc 76     

Celkem 30 2 613 0 

 

 

V závěru průzkumu jsme došli k celkovému počtu 2613 obsazených míst ve 30 domovech pro 

seniory Olomouckého kraje. Volná kapacita nebyla evidována v žádném z domovů. 

  

V následujícím grafu 4.1 je zobrazeno počet neuspokojených žádostí o umístění do domova 

pro seniory. Data se nevztahují na žádosti o umístění do soukromých domovů, ale týkají se státních 

a regionálních domovů pro seniory, na které z části přispívá stát. 
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Graf 4.1- Počet neuspokojených žádostí o umístění (zdroj: Lidové noviny, 2012) 

 

 

 

Po sečtení všech neuspokojených žádostí ve všech čtrnácti krajích zjistíme, že se eviduje v 

současné době přes 60 tisíc odmítnutých žádostí o umístění. Momentálně je v Česku obsazen 

prakticky plný počet 38 728 lůžek. Čekací doba na volné místo bývá v lepším případě několik 

měsíců, častěji jde ale o roky.  Konkrétně pro Olomoucký kraj se jedná viz graf 4.1 o 3 240 

neuspokojených žádostí o umístění do domovů pro seniory. (Lidovky, 2012) 

 

Podle střední varianty projekce demografického vývoje zpracované Českým statistickým 

úřadem by měli lidé starší 65 let v roce 2030 tvořit 22,8 % populace, v roce 2050 pak 31,3 %, což 

představuje přibližně 3 miliony osob. V roce 2007 tvořily osoby starší 65 let 14,6% obyvatel České 

republiky. Relativně nejrychleji se přitom bude zvyšovat počet osob nejstarších. Podle 

demografické prognózy zpracované Českým statistickým úřadem bude v roce 2050 žít v České 

republice přibližně půl milionu občanů ve věku 85 a více let (ve srovnání s 124.937 v roce 2007). 

Naděje dožití při narození bude v roce 2050 činit 78,9 let pro muže a 84,5 pro ženy. 

(mpvs, 2008). 
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Analýza SWOT 

 

V této analýze se budeme snažit posoudit silné a slabé stránky organizace, které se zaměřují 

především na interní prostředí organizace. Posuzovat budeme také příležitosti a ohrožení, které se 

zaměřují na externí prostředí organizace a proto tyto faktory nemůžeme výrazně ovlivnit. 

 

Tabulka 4.2 - SWOT analýza 

 

Celková velikost   S = AsBs = 23,7 

Celková velikost   W = AwBw = 11,8 

Celková velikost   O = AoBo = 26,3 

Celková velikost   T= AtBt  =  20,2 

 

Závěr SWOT 

 

Ze SWOT analýzy vyplývá, že silné stránky převažují nad slabými  Slabé stránky jsou 

ovlivněny současným socioekonomickým prostředím, tj. omezenými možnostmi přístupu k 

financování plánu. Za hlavní a nejdůležitější stránku lze považovat fakt, že v daném kraji působí 

velmi málo zařízení s podobným zaměřením a kapacity těchto zařízení jsou nedostačující. 

S (Strenghts) - silné stránky As Bs W (Weaknesses) - slabé stránky Ao Bo 

Vysoká kvalita poskytovaných 

služeb 

8 0,8 pasivita zdravotně postižených 6 0,5 

Školený, profesionální a příjemný 

personál 

7 0,5 Závislost na dotaci 8 0,8 

 

Zajištění kulturních činností  

9 1 informační středisko pro seniory 6 0,4 

 

volnočasové aktivity 

6 0,8    

O (Opportunities) - příležitosti 

externí příležitosti 

Aw Bw T (Threats) - 

externí hrozby 

At Bt 

 

Potřeba vybudování objektu 

9 1  

Velké počáteční náklady  

7 1 

 

Zájem ze strany města 

6 0,8  

Konkurence, vybudování 

nových komplexů soc.zabez 

3 0,2 

Zájem obyvatel (žadatelů) 6 1  

nevyhovující legislativa 

5 0,6 

finance z EU, ROP 

 

4 1  byrokracie ze strany EU 6 0,8 

zákon o sociálních službách 

 

5 0,5 politická situace 8 0,6 
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4.1.2 Studie proveditelnosti 
 

Projekt bude navrhován za účelem výstavby domova pro seniory ve městě Mohelnice. 

Organizace Domov pro seniory a pečovatelská služba za pomocí města Mohelnice plánuje 

výstavbu domova pro seniory pro zhruba dalších 21 klientů.  Pro tento počet klientů se 

předpokládá, že bude stačit dvoupatrová stavba o rozměrech přibližně 400m2. Jelikož obyvatelé 

tohoto domova budou převážně částečně mobilní, samotná stavba by měla být prostorná a 

bezbariérová.  Pro pohodlí obyvatel a personálu bude nutností vybudování bezbariérového 

přístupu, pokojů a koupelen. Nákladnou součástí stavby bude výtah s plošinou pro tělesně 

znevýhodněné. Domov bude zařízen a vybaven mechanickými vozíky, rehabilitačními 

pomůckami, speciálními chodítky.  

 

Kapacita domova pro seniory 

 Domov by měl 21 obyvatel 

Věkové složení 

 65-70 let: 2 obyv. 

 71-80 let: 5 obyv. 

 81-85 let: 6 obyv. 

 86 a více let: 8 obyv. 

Nejstarší žadatel o umístění do domova pro seniory má 98 let. 

 

Uspořádání budovy 

 
Přízemí 

 8 obyvatel 

 na oddělení jsou obyvatelé částečně mobilní 

 pokoje dvoulůžkové 

I. poschodí 

 12 obyvatel 

 převážná část imobilní obyvatelé, či částečně mobilní 

II. poschodí 

 1 obyvatel – mobilní 
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Úhrada za pobyt v Domově pro seniory 

 za stravu ve výši stravovací jednotky 120 Kč / den 

 za bydlení v obytné místnosti 

se 2 obyvateli: 140 Kč / den 

se 3 obyvateli: 130 Kč / den 

 

 

Náklady a rozpočet byl předběžně stanoven městem Mohelnice následovně: 

 

Pořízení a úprava pozemku    820 000 Kč 

Výstavba budovy            7 000 000 Kč  

Vybavení             2 300 000 Kč  

Čistý pracovní kapitál                 1 200 000 Kč  

Celkem             11 320 000 Kč 

 

 

 

Nástroje k dosažení cílů: 

 

Hlavní aspektem pro financování tohoto projektu je Regionální operační program NUTS II 

Střední Morava. Tento program je určen pro region soudržnosti Střední Morava sestávající z 

Olomouckého a Zlínského kraje. Další finanční zdroje budou využity z vlastních příjmu 

organizace a dotace ze strany zřizovatele města Mohelnice. 

 

Analýza a identifikace rizik 

 

Součástí projektu jsou rizika, která mohou způsobit časové, nákladové a zdrojové ztráty.  

 

Pro identifikaci možných rizik použijeme metodu RIPRAN, kde k jednotlivým hrozbám určíme 

pravděpodobnost, s jakou nastanou a jaké bude mít dopady na projekt. (Ripran, 2012) 

Hodnota vychází z částky dopadu a procentuální pravděpodobnosti.  

Hodnota rizika= pravděpodobnost scénáře *hodnota dopadu. (Doležal,2009, s. 78) 

 

První tři se týkají legislativních hrozeb, které můžou nejvíce ohrozit projekt. Riziko čtvrté se týká 

sociálního (lidského) ohrožení projektu a páté je provozní.  
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Metoda RIPRAN  

 
Tabulka 4.3 - RIPRAN 

 

 

 

Č. Hrozba Scénář Pravd

ěpodo

bnost 

Dopad Hodnota 

rizika  Legislativní     

 

1. 

Zamítnutí stavebního 

povolení  

Nedostatečný rozpočet 

fondu pro daný rok 

 

5% 

 Ztráta vynaložené částky  

217 160 ,- ve fázi 

dokumentace 

 

 10 858 ,- 

 

2. 

Nesouhlas sousedů 

pozemku se stavbou 

Vyjednávání se sousedy  

15% 

Zvýšení časové náročnosti a 

nákladů 40 000 Kč 

 

6 000,- 

 

3. 

Zamítnutí dotace  Špatně vypracovaná 

žádost o dotaci 

 

45% 

Vynaložené náklady v části 

dokumentace v hodnotě        

186 000 ,- 

 

83 700,- 

 Sociální     

 

4. 

Onemocnění členů týmu Onemocnění zaměstnanců   

40% 

Nedostatek pracovních sil - 

čerpání přesčasů v hodnotě 

200 000,- 

 

80 000,- 

 

5. 

 

Neodpovídající 

kvalifikace pracovníků 

Zvolení špatného 

stavebního materiálu 

 

35% 

Časová prodleva a nově 

vzniklé náklady: 180 000,- 

 

63 000,- 

 

6. 

Riziko ze strany 

dodavatelů 

Ztráta klíčového 

dodavatele 

 

25% 

 Ztráta věrnostní a množstevní 

ceny 650 000,- 

 

162 500,- 

 

7. 

Špatná organizace Nedodržení stanovených 

termínů 

 

66% 

 

Snížení hodnoty dotace 

Dofinancování úvěrem Úvěr: 

650 000,-  

 

 

429 000,- 

 

8. 

Špatná manipulace 

s materiálem  

Poškození či zničení 

materiálu 

 

45% 

Znehodnocení materiálu 

v hodnotě 350 000,- 

 

157 500,- 

 Externí     

 

9. 

 

Vstup konkurence  

 

Stavba soukromého 

domova pro seniory  

 

50% 

Ztráta 20% movitějších 

klientů, dočasná ztráta příjmů: 

40 000,- 

 

20 000,- 

 

10

. 

 

Politická 

Změna zákona o sazbě 

DPH 

  

 

75% 

Zvýšení rozpočtu (výdajů) 

v hodnotě 180 000Kč 

 

135 000,- 

 

11

. 

 

Inflace 

Růst cen na trhu práce, 

zvýšení hodinové mzdy 

 

55% 

Celkový růst mzdových 

nákladů: 150 000,- 

 

82 500,- 
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Celková hodnota, která by mohla ohrozit celkový rozpočet projektu, byla při dané 

pravděpodobnosti rizik vyčíslena na 1 146 358 Kč. Dopady jednotlivých hrozeb by mohly mít vliv 

na termíny, náklady, resp. zdroje některých dílčích činnosti což může vyžadovat mimořádné akční 

zásahy do plánu projektu. Hodnota možné škody z celkového projektu se pohybuje kolem 11%, 

což můžeme zařadit do středního rizika.  

 

Paretova analýza 

 

Paretova analýza je založena na vztahu mezi příčinami a jejich následky. Pro zvýšení 

efektivnosti průběhu výstavby určíme nejčastější závady, které způsobují časové a nákladové 

ztráty. Na levé vertikální ose vidíme četnosti výskytů závad a na horizontální jsou jednotlivé 

závady. 

Paretova analýza vychází z principu, který říká: 20% příčin způsobuje 80% výsledných efektů. 

 
 

Graf 4.2 – Paretova analýza 

 

 
 

 

Z diagramu je zřejmé, že pro dosažení optimálního výsledku a dosažení 80% požadovaného 

efektu by mělo stačit značně snížit závady se špatnou organizací projektu, neodpovídající 

kvalifikaci pracovníků, riziko ze strany dodavatelů a špatnou manipulací s materiálem.  
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Zakládací listina projektu 

 

Název projektu:  „Výstavba domova pro seniory“  

 

Účel : Vypracování plánu pro realizaci výstavby domova pro seniory ve Městě         

 Mohelnice. Plán bude navržen v programu Microsoft Project 2007         

 Domov bude poskytovat služby sociální péče v souladu se zákonem o 

sociálních službách č. 108/2006 Sb. v Domově pro seniory. 

 

 

Zakladatel: Městský úřad Mohelnice 

Rozpočet:  11 320 000 Kč 

 

 

Stanovené termíny  

 

Zahájení    1 únor 2012 

 

Dokončení  30 říjen 2012 

 

 

 

 

Personální obsazení 

 

 

Manažer projektu_město 

 

Manažer střediska SKANSKA 

 

Jednatel SKANSKA 

 

Jednatelé města 

 

Projektant  
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4.2 Projektová fáze 
 

4.2.1 Plánování 
 

 

Základní myšlenka projektu je rozhodnutí, že projekt se realizuje od začátku určeného data 

zahájení projektu 1. Února 2012.  Projekt bude proveden na základě hierarchické struktury 

seznamu úkolů tz. vytvoření seznamu úkolů a jejich pořadí současně s určením začátku, konce a 

doby trvání jednotlivých úkolů.  Kalendář projektu je nastaven na pracovní dobu od pondělí do 

pátku, kdy rozvržení pracovní doby je následovný: Práce na činnostech úkolu od 9:00 do 13:00, 

přestávka 13:00 – 14:00 a 14:00 -18:00 pokračuje práce na činnostech úkolu.  

 

4.2.2 Definování činností a nákladů projektu  
 

1. Etapa - Dokumentace 

V první etapě projektu výstavby domova pro seniory začíná přípravou veškeré dokumentace, 

rozhodnutí o personálním obsazení a výběru firmy, která bude zajišťovat více jak 50% činností na 

celém projektu a to hlavně ve stavební části. Odhadovaná doba trvání této etapy je 42 dní. Časová 

náročnost úkolů a náklady jsou uvedeny v tabulce 4.4. Celkové náklady na jednotlivé úkoly jsou 

včetně pracovních a materiálních zdrojů.   

  

Tabulka 4.4 – 1. Etapa: Dokumentace 
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2. Etapa 

 

Tato etapa zahrnuje dva pod-úkoly z celkových 10 souhrnných úkolů. Prvním z pod-úkolů je 

uzemní rozhodnutí, kde se vymezí území pro navrhovaný účel a stanoví podmínky k ochraně 

veřejných zájmů. Pro zeměměřické práce byla najatý zeměměřický pracovní z externí firmy 

PROGES. Druhý pod-úkol se tyká stavebního povolení, které vyžaduje vyjádření příslušných 

orgánů a odborů uvedené v tabulce 4.5. Tento úkol mají na starost jednatelé města. Celková doba 

trvání této etapy je 36 dní. 

 

Tabulka 4.5 – 2. Etapa 

 
 

 

 

3. Etapa 

 

Tato etapa také obsahuje dva pod-úkoly a to stavební činnost a dokončení stavby. Celkově jde o 

nejnákladnější a nejdelší etapu projektu, protože obsahuje 19 úkolů a časová náročnost je 83 dní. 

Za stavební část a dokončení stavby zodpovídá v plné výši externí firma SKANSKA, která vyhrála 

v první etapě výběrové řízení. Přehled provedených činností je uveden v tabulce 4.6. 

Náklady na jednotlivé činnosti. 
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Tabulka 4.6 – 3. Etapa  
 

 
 

 

4. Etapa 

 

Po celkové výstavbě budovy následuje nákup vybavení, o tuto činnost se postará určený 

vedoucí domova spolu s jednatelem města.  Jednotlivé vybavení a celkové náklady jsou uvedeny 

v tabulce 4.7.  Nejnákladnější položkou vybavení je nákup 21 kusů polohovacích postelí v hodnotě 

507 040,-. 

Tabulka 4.7 – 4. Etapa: Vybavení domu 
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5. Etapa 

 

Jelikož realizace stavby vyžadovala na začátku stavební povolení, její uvedení do provozu je 

možné provést pouze na základě kolaudačního rozhodnutí.  V poslední částí oznamujeme 

žadatelům o umístění zahájení provozu domova a nejdříve možný termín nastěhování.  

 
Tabulka 4.8 – 5. Etapa 
 

 
 

 

 

Seznam použitých zdrojů 

Každý úkol neboli činnost spotřebovává nějaký zdroj. Pro zdárnou realizaci projektu bude 

potřeba mnoho zdrojů, které můžeme rozdělit do dvou kategorií a to zdroj pracovní a zdroj 

materiálový. V případě tohoto projektu budeme využívat ve větší míře zdrojů materiálových. 

Nejprve zadáme zdroje pracovní, kde vydefinujeme pracovní skupiny, sazby za práci v pracovní 

době a celkové vynaložené náklady na jednotlivé pracovní zdroje. Počet jednotek vyjadřuje kolik 

zdrojů (pracovníků) je možno přiřadit najednou na jednu činnost. Pokud maximální počet jednotek 

je 200% znamená to, že máme k dispozici pouze dva Elektroinstalatéry, které můžeme přiřadit na 

vykonání určité činnosti. Poté určíme zdroje materiálové (viz. Tabulka. 4.9 a 4.10) 
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Tabulka 4.9 – Pracovní zdroje 

 

Název zdroje 

Typ 

zdroje 

 

Standardn

í sazba 

 

Skupina 

Počet 

jednotek 

Celkem 

náklady 

1.Jednatel_město Pracovní 200 Kč/h Zaměstnanec_město 100% 94 400,- 

2.Jednatel_město Pracovní 200 Kč/h Zaměstnanec_město 100% 25 600,- 

Projektant Pracovní 220 Kč/h Zaměstnanec_město 100% 29 920,- 

Projektový inženýr Pracovní 200 Kč/h Zaměstnanec_město 100% 4 800,- 

Stavební dozor Pracovní 250 Kč/h Externí firma 200% 30 000,- 

Manažer projektu_město Pracovní 200 Kč/h Zaměstnanec_město 100% 50 400,- 

Vedoucí penzionu Pracovní 180 Kč/h Zaměstnanec_město 200% 17 480,- 

Jednatel_SKANSKA Pracovní 250 Kč/h SKANSKA 100%  

Manažer 

střediska_SKANSKA 

Pracovní 280 Kč/h SKANSKA 100% 38 080,- 

Zeměměřický 

inženýr_PROGES 

Pracovní 200 Kč/h SKANSKA 100% 5 600,- 

Pracovník_SKANSKA Pracovní 180 Kč/h SKANSKA 600% 415 320 

Elektroinstalatér_ 

SKANSKA 

Pracovní 190 Kč/h SKANSKA 200%  

9 120, - 

Automobil Pracovní 600 Kč/h  100% 38 400,- 

Bagr Pracovní 800 Kč/h  100% 44 600,- 

 

Zdroje materiálové 

Tabulka 4.11 - Vybavení v režii města  

Název zdroje Typ zdroje Popisek Standardní sazba Náklady celkem 

polohovací postele Materiál ks 24 000Kč 504 000,- 

mechanické vozíky Materiál ks 20 000Kč 490 000,- 

rehabilitační pomůcky Materiál  320 000 Kč 320 000,- 

Židle Materiál ks 1590 Kč 63 600,- 

Stoly Materiál ks 2900 Kč 69 600,- 

PC  Materiál ks 20 000 Kč 60 000,- 

Skříně Materiál ks 4000 Kč 52 000,- 

Koberce Materiál m2 350 Kč 35 175,- 

Spotřebiče Materiál  315 000 Kč 315 000,- 

Televize, internet Materiál  85 000 Kč 85 000,- 

Ostatní pomůcky Materiál  105 000 Kč 105 000,- 

Celkem     2 099 375,- 
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Zdroje materiálové začínáme využívat v 3. Etapě projektu, kdy začíná stavební činnost, která 

provádí firma SKANSKA.  U těchto zdrojů v popisku určujeme měrné hodnoty (kusy – ks, metry 

– m, kilogramy – kg atd.), přičemž ve standardní sazbě zadáváme hodnotu ceny za kus (metr, 

kilogram).  Tabulka 4.11 jsou materiálové zdroje, které byly pořízeny v režii města. 

Tabulka 4.10 – Materiálové zdroje 

 

Částka 6 555 245 Kč je souhrn pouze materiálních zdrojů. Částky neobsahují vynaloženou prácí  

a náklady, které byly spotřebovány na realizaci, montáž a práci s materiálem. 

 

 

 

 

 

Název zdroje  Typ 

zdroje 

Popisek Standardní sazba Náklady celkem 

YTONG theta Materiál m2 780 Kč/m2 624 000,- 

YTONG_nosné překlady Materiál Ks 1292Kč/Ks 51 680, - 

BETON Materiál m3 1500 m3 600 000,- 

penetrace + izolace Materiál m2 460 Kč/m2 184 000,- 

omítka Materiál m2 450Kč/m2 540 000,- 

elektro_materiál Materiál  60 000 Kč 180 000,- 

trubky Materiál  40 000Kč 200 000,- 

kotel Materiál ks 19 000Kč 57 000,- 

radiátory Materiál ks 5 000Kč 75 000,- 

podlahové topení Materiál  178 000Kč 356 000,- 

osvětlení Materiál ks 5 500Kč 137 500,- 

vzduchotechnika Materiál  120 000Kč 360 000,- 

Okna Materiál ks 10 500Kč 357 000,- 

Dveře Materiál ks 10 000Kč 150 000,- 

Sádrokarton Materiál m2 200Kč 86 000,- 

Primalex Materiál kg 200Kč 109 200,- 

podlahy Materiál m2 1100Kč/m2 825 000,- 

izolace Materiál m2 530Kč/m2 222 865, - 

výtah Materiál ks 500 000 Kč 1000 000,- 

koupelna Materiál  110 000 Kč 440 000,- 

Celkem    6 555 245, - 
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Analýza nákladů 

 

Náklady na jednotlivé etapy jsou rozděleny na pracovní a materiální.  Náklady na jednotlivé 

pracovní zdroje uvádí tabulka 4.9, kde součet pracovních nákladů je roven 803 720 Kč.  Na 

pořízení materiálových zdrojů v režii SKANSKA bude použito 6 555 245 Kč viz. Tabulka 4.10. 

Vybavení domu se také týká materiálových zdrojů, které jsou uvedeny v tabulce 4.11 a celkové 

náklady byly vyčísleny na 2 099 375 Kč.   

 

V části definování úkolů a nákladů projektu jsou tabulky 4.4 až 4.8, kde jsou uvedeny celkové 

náklady za jednotlivé úkoly, které již obsahují materiální a pracovní výdaje.  

 

 První etapa projektu byla vyčíslena za jednotlivé úkoly celkem na 217 160 Kč. Náklady na 

druhou etapu územního rozhodnutí a stavebního povolení jsou 74 640 Kč. Nejvíce nákladnou částí 

je třetí etapa, na kterou bude vynaloženo 7 374 320 Kč. Ve čtvrté etapě vybavení domu byla částka 

vyčíslena na 2 192 660 Kč.  V poslední etapě bude probíhat kolaudace a zahájení provozu 

s předběžnými náklady 16 000 Kč.  

 

Po sečtení jednotlivých nákladů 

 CN = 217 160 + 74 640 + 7 374 320 + 2 192 660 + 16 000 = 9 874  780 Kč  

 

 

S přihlédnutím na možná rizika uvedené v tabulce 4.3 se náklady se mohou zvýšit o 1 146 358,- 

Hodnota hotového domu pro seniory je 9 874 780 Kč, při zohlednění všech rizik by mohli celkové 

náklady stoupnout na 11 021 138,-, tudíž při stanoveném rozpočtu 11 320 000,- bychom měli stále 

mít rezervu 298 862 Kč. 

 

4.2.3 Ganttův diagram 
 

Pomocí Ganttova diagramu určíme přehlednou časovou náročnost úkolů a jejich následnost. 

Následnost úkolu popisuje, jaký vztah má úkol k začátku nebo konci následujícího úkolu. Důležité 

je přiřazení pracovních a materiálových zdrojů k úkolům. Jedná se o určení, jaké zdroje budou 

použity pro jednotlivé úkoly, v jakém počtu jednotek u pracovních zdrojů a množství materiálních 

zdrojů. 
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V projektu využijeme tří možností následností: 

 

 Dokončení – Zahájení (FS = finish to start – obecně používaný).  

Závislý úkol (B) nelze zahájit, dokud úkol, na kterém závisí (A), není dokončen. 

 

 Zahájení – Zahájení (SS= start to start). 

 Závislý úkol (B) nelze zahájit, dokud úkol, na kterém závisí (A), není zahájen. 

 

 Dokončení – Dokončení (FF = finsh to finish). 

Závislý úkol lze dokončit kdykoliv poté, co úkol, na kterém závisí, je dokončen. Typ 

propojení FF nevyžaduje dokončení obou úkolů ve stejnou dobu. 

 

 Zahájení – Dokončení (SF = start to finish). Závislý úkol lze dokončit kdykoli poté, co 

úkol, na kterém závisí, je zahájen. Typ propojení SF nevyžaduje dokončení závislého 

úkolu zároveň se začátkem úkolu, na kterém je závislý. 

 

1. Etapa – Dokumentace 

 

V této etapě dokumentace jednatelé vyřizují první důležité záležitosti ohledně výběru lokality 

pozemku a jednání se zainteresovanými skupinami lidi. V prvních dnech můžeme vidět využití 

vazby start to start, kdy činnosti jednání s majiteli a sousedy pozemku začínají a probíhají 

současně. Výběrové řízení pro stavební firmu závisí na výběru projektanta, a tudíž může začít, až 

skončí činnost výběr projektanta, proto musíme zvolit vazbu start to finish. 

 
Obrázek 4.1 – 1. Etapa: Dokumentace 
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2.  Etapa  

Následuje územní rozhodnutí, kde probíhají geologické práce, které se zabývají hodnocením 

vlivu stavby na životní prostředí. Společně s geologickou prací probíhá zeměměřické práce, kde se 

vytyčí stavba a její hranice a plán skutečného provedení stavby inženýrských sítí (vodovody, 

kanalizace, plynovod).  Pro tuto prácí byl zvolen zeměměřický inženýr Ing. Tomáš Křikal z firmy 

PROGES. 

 
Obrázek 4.2 – 2. Etapa: Územní rozhodnutí  

 

 

Tato etapa také obsahuje pod-úkol stavební povolení viz obrázek 4.3, kde je potřeba oslovit 

stavební úřad a vyčkat na vyjádření jak stavebního úřadu, tak města. Další jednání se bude 

provádět také s odborem pro ochrany vod a půdy, hygieny, elektráren a dopravního podniku.  

 

Pro tyto činnosti se budou využívat pracovní zdroje jednatele města společně s manažerem 

města, kteří budou mít k dispozici automobil. 

  
Obrázek 4.3 – 2. Etapa: Stavební povolení 

 

 
 

3.  Etapa 

 

V této etapě se provádí stavební činnost, která bude realizovat firma SKANSKA. Činnosti a 

přiřazené zdroje jsou zobrazeny v obrázku 4.4.  Dokončení stavby bude také provádět firma 

SKANSKA. Pro oba úkoly stavební činnost a dokončení stavby se budou využívat maximálního 

počtu šesti pracovníků, stavebního dozoru a manažera střediska SKANSKA viz obrázek 4.4.  
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Obrázek 4.4 – 3. Etapa: Stavební činnost 

 
 

 

 

4.  Etapa 

 

Tato etapa se týká celkového vybavení domu, které je potřeba pro fungování celého zařízení. 

 
Obrázek 4.5 – 4.  Etapa: Vybavení domu 

 
 

 

5. Etapa 

 

Po ukončení stavební části, která prováděla firma SKANSKA a částečného dokončení vybavení 

domova pro seniory můžeme podat návrh na kolaudační řízení. Požádáme stavební úřad, který 

vydal stavební povolení, aby provedl kolaudaci, která je nutná pro zahájení provozu domova. 

Následně probíhá závěrečná kontrolní prohlídka a popřípadě odstranění zjištěných nedostatků. 
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Stavební úřad by se měl do 5 dnů vyjádřit, zda byly splněny podmínky a vydat kolaudační souhlas 

Obrázek 4.6 – 5. Etapa 

 
 

 

 

 

Analýza kritické cesty  

 

Kritická cesta je pro náš projekt velmi důležitá, jelikož posloupnost úkolů je určeno vypočítané 

datum dokončení projektu. Pokud chceme, aby projekt byl dokončen podle plánu, musíme věnovat 

pozornost úkolům na kritické cestě a zdrojům, které jsou k nim přiřazeny.  To znamená, že po 

dokončení posledního úkolu na kritické cestě je projekt dokončen.  

Projekt se skládá z celkem 78 činností a z toho 70 činností leží na kritické cestě a 8 činností neleží. 

Grafické vyobrazení kritické cesty projektu je k dispozici jako Příloha 5 – Kritická cesta projektu 

„Výstavba pro seniory“. 

 

Analýza zdrojů 

V této části analyzujeme, které zdroje, kdy, ke kterým úkolům jsou v danou dobu přiřazeny. 

Pokud nastane přetížení některých zdrojů je potřeba je vyvážit. Zdroje jsou přetíženy, pokud je jim 

přiřazeno více práce, než mohou stihnout v naplánované pracovní době.  

 

V tabulce 4.9 je seznam celkem 19 pracovních zdrojů, které jsou zadány ve fondu zdrojů, 

z kterého přiřazujeme zdroje určitým činnostem.  

 

V zobrazení používání zdrojů zjistíme, že první přetížení nastává u Manažera města, který by se 

měl podílet dne 15.2 na úkolu výběrového řízení firmy a výběru projektanta.  
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Obrázek 4.7 – Přetížený zdroj 

 

 

Jediným řešením je zrušit vazbu zahájení – zahájení a rozložit tyto dvě činnosti do delšího 

časového úseku. Výběrové řízení bude probíhat od 15.2 do 16.2 a výběr projektanta bude probíhat 

od 16.2 do 17.2 2012 

 

Dalším přetíženým pracovním zdrojem je Inženýr firmy PROGES 

Zeměměřický inženýr je na činnosti zeměměřické práce ve dne 5.4 a 6.4 o 50% přetížen. Celkem 

se jedná o 4 hodiny. 

Obrázek 4.8 – Přetížený zdroj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento pracovní zdroj vyrovnáme snížením pracovního nasazení dne 5 a 6. Dubna o 4 hodin 

(50%). 

 

Pracovník ze společnosti SKANSK je 12,13,14. Června vykazuje přetížení o 17%. 

 
Obrázek 4.9 – Přetížený zdroj 

 
 

Toto přetížení vyrovnáme vyřazením jednoho pracovníka na činnosti instalace přípojek, tudíž se 

z důvodů neúčasti jednoho z pracovníků činnost protáhne z 13.6 na 14.6. 
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Po vyrovnání všech přetížených zdrojů byly přidělené hodnoty pracovníkům vyhodnoceny do 

hodnoty 100% a menší. To znamená, že zdroje jsou buď plně využity, nebo jen z části a proto tento 

stav můžeme ponechat pro realizační část. 

 

Obrázek 4.10 – Vyrovnaný zdroj  

 
 

Obrázek 4.11 – Vyrovnaný zdroj  

 
 

 

Obrázek 4.12 – Vyrovnaný zdroj 

 
 

 

 

 

5 Vyhodnocení 
 

Projekt byl zahájen dne 1. Února 2012 a předběžná časová náročnost je stanovena na 190 dní, tudíž 

ukončení projektu by mělo nastat 23. Října 2012.  Projekt bude realizován v pěti etapách, tyto 

etapy obsahují celkem 78 činností. z toho 70 činností leží na kritické cestě a 8 činností neleží. 

Grafické vyobrazení kritické cesty projektu je k dispozici jako Příloha 5 – Kritická cesta projektu 

„Výstavba pro seniory“. 
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6 Závěr 
 

 

Cílem mé bakalářské práce byl návrh projektu výstavby domova pro seniory společně 

s vypracováním časové, zdrojové a nákladové analýzy projektu. Pro podporu projektu jsem využil 

softwarový nástroj Microsoft Project 2007, který vnáší do projektu systém a přehlednost.  

 

V teoretické části jsem se věnoval zejména pojmům projekt a projektové řízení. U prvního 

pojmu projekt jsem rozvedl charakteristické rysy projektu, druhy projektů společně s terminologií 

trojimperativu založené na metodě SMART. Obsáhleji jsem se věnoval životnímu cyklu projektu, 

který tvoří dvě hlavní fáze, fázi předprojektovou a projektovou. Fáze projektová je podstatnou částí 

projektu, kde jsme popsali proces zahájení, plánovaní, realizaci a ukončení projektu. U 

projektového řízení jsem se zaměřil na sledování a řízení rizik, na rezervy 

 

V metodické části jsem se soustředil na používané metody v projektovém řízení, pomocí 

kterých se v praxi využívá realizace různých projektů, a jsou důležité k sestavení následných 

analýz.  

 

V praktické části jsem navázal na teoretickou část a zaměřil se na analýzu současného stavu 

spolu s analýzou rizik, silných a slabých stránek projektu. Současně jsem provedl popis a 

charakteristiku organizace domova pro seniory, průzkum trhu a názory žadatelů o . 

Na základě zjištěných skutečností a studie příležitostí byl proveden návrh projektu. 

 

V návrhové části bylo provedeno plánování, kde došlo k definování činností a nákladů projektu, 

vymezení zdrojů a přiřazení k jednotlivým činnostem.  

Část plánování byla stanovena na pět etap, počínaje dokumentací o zahájení projektu k následné 

kolaudaci a ukončení.   

 

Z výsledků vyplívá, že projekt lze realizovat za 190 pracovních dnů v rozmezí 1. Února až 23. 

Října 2012. Finanční náročnost projektu by neměla překročit stanovený rozpočet, za předpokladu 

dodržení využívání stanovených materiálních a pracovních zdrojů. Celkové náklady byly 

vykalkulovány na částku 9 870 460 Kč  

 

 V současné době je projekt výstavby domova pro seniory ve fázi plánování, v případě realizace 

projektu je nutné dodržovat stanovený směrný plán. V případné realizaci projektu je nutné se 

věnovat průběžnému sledování, kontrole a vyhodnocení projektu.  
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Příloha č. 1 - Dotazník 
 

 

Respondent: žadatel o umístění do domova Tazatel: Organizace domova pro seniory  

Místo: Mohelnice Datum a čas: 16.4.2012 

Cíl: Průzkum zájmu Podklady: Žádost o umístění do domova  

Otázka č. 1:  

Vaše pohlaví 

Odpověď: 

 

Pozorování: 

Otázka č. 2:  

Váš věk 

Odpověď: 

 

Pozorování: 

Otázka č. 3: 

Proč nemohou o žadatele pečovat rodinní 

příslušníci 

Odpověď: 

 

Pozorování: 

Otázka č. 4: 

Rozsah pečovatelské služby 

 

Odpověď: 

 

Pozorování: 

Otázka č. 5: 

 

Preferovaný typ ubytování  

 

Odpověď: 

 

Pozorování: 
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Příloha č. 2 – Ganttův diagram: Analýza kritické cesty 
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Resumé  

 

Bakalářskou práci jsem zaměřil na vytvoření návrhu projektu pro případnou realizaci výstavby 

domova pro seniory.  Práce je členěna na tři hlavní části. V první části uvádím teoretické vymezení 

hlavních pojmů projekt, projektové řízení a metodické vymezení, kde jsou popsány metody 

používané v projektovém řízení. V této části také popisuji využití počítačového software pro 

podporu projektů v projektovém řízení. Další část je zaměřena na analýzu současného stavu 

v regionu Olomouc, je představena organizace a proveden průzkum zájmu. V poslední části je 

zpracován návrh projektu, kde jsou aplikovány určité metody a také plánování, které vychází 

z provedené studie příležitosti a proveditelnosti. Plánování jsem prováděl v programu MS Project 

2007, kde jsem definoval jednotlivé etapy, činnosti a náklady na jednotlivé činnosti projektu. Dále 

jsem sestrojil Ganttův diagram, kde jsou uvedeny zdroje, které byly použity na jednotlivé činnosti 

a vazby mezi úkoly (činnostmi).  Návrh projektu jsem vyhodnotil analýzou zdrojů, nákladů a 

časovou náročností.  

 

 

 

Summary 

 

In Bachelor thesis, I focused on creating a proposal for a possible realization construction of home 

for seniors. The work is divided into three parts.  In first part I mention theoretical definition of the 

main terms associated with the project, project management and methodical basis, where are 

described methods used in project management. In this part I also described the use of comuputer 

software to support project in project management.  Another part is focused on analyse current 

situation in Olomouc region and description of organization with survey of interest. In the last 

section is proceeded design of project, where specific methods are applied, also planning based on 

opportunities and feasibility studies. Planning was made in software MS Project 2007, where I 

defined stages , activities and costs for each task. Next step I did Ganttův diagram, where is shown 

sources, which were used for each task and relations between tasks. Proposal was evaluated by 

analysis of sources, costs and time-consuming. 


