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ABSTRAKT 

Cílem bakalářské práce „Možnosti zdokonalení přístupu k plánování a řízení projektů“ bylo 

analyzovat přístup k řízení projektů v konzultační společnosti, identifikovat případná slabá 

místa a navrhnout opatření ke zlepšení. První část práce je teoretická a představuje současný 

přístup k plánování a řízení projektů, zejména pak dle normy ČSN ISO 10006:2004. Praktická 

část práce analyzuje současné projektové řízení ve společnosti. Na základě výsledků této 

analýzy byla zpracována směrnice pro řízení projektů, která je přiložena na konci práce. 

Součástí práce je také ukázka využití konkrétního nástroje pro řízení projektů, softwaru 

Microsoft
®
 Project. V závěru praktické části jsou shrnuta navrhovaná opatření ke zlepšení. 

 

Klíčová slova 

Projekt, projektový management, management jakosti projektu, zakládací listina projektu, 

plán projektu, vedoucí projektu, management rizik, ČSN ISO 10006, životní cyklus projektu 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this bachelor thesis “Possibilities of Improvement of Approaches to Projects 

Planning and Management” was to analyse current approach to planning and managing 

projects in a consulting company, to identify potential weak points and to propose actions for 

improvement. The first part of the work is theoretical and introduces current approach to the 

Project Planning and Project Management, especially according to the standard 

ČSN ISO 10006:2004. The practical part analyses current Project Management within the 

consulting company. Based on the results of this analysis, a guideline for Project Management 

has been worked up and attached at the end of the thesis. In this section an example of 

utilisation of the Microsoft
®
 Project software, developed for project management, is also 

shown. The proposals of improvement are summarized at the end of the practical section.  

 

Keywords 

Project, Project Management, Project Quality Management, Project Foundation Charter, 

Project Plan, Project Manager, Risk Management, ČSN ISO 10006, Project Lifecycle 
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SEZNAM ZKRATEK 

CPM Critical Path Method - Metoda kritické cesty 

MS Microsoft
®

 

PBO  Project Based Organization – Projektově založená organizace 

PERT  Project Evaluation and Review Technique - Metoda hodnocení a kontroly 

projektu 

PT  Projektový tým 

SG  Síťový graf 

SW Software 

WBS  World Breakdown Structure 
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ÚVOD 

Pokrok, zejména pak ten technický, je nezastavitelný. Stejně jako se vyvíjí a zdokonaluje 

dnešní svět, musíme se zlepšovat i my a adaptovat se na nově vzniklé podmínky a situace. 

Z hlediska tržního prostředí se jedná především o globalizaci trhu, který se jejím důsledkem 

stává více konkurenční, nevyrovnanou ekonomickou situaci a z ní pramenící nejistotu 

na trzích a překotný technologický vývoj, který současné prostředí neustále formuje. 

Na všechny tyto a mnohé další aspekty musí podniky umět v co možná nejkratším čase 

flexibilně a efektivně reagovat.  

Všechny výše jmenované jevy vytvářejí dobré podmínky pro využití managementu projektů 

jako manažerské činnosti pro řízení jednorázových a jedinečných prací, které mohou být 

vykonávány jak pro potřeby vlastní organizace, tak pro organizaci externí. Přístup k řízení 

činností jako jedinečných projektů a jejich zpracování v projektovém týmu nám umožňuje 

rozhodovat rychle a flexibilně, tedy přesně tak, jak si to současná situace na trhu žádá. Lepší 

rozvržení jednotlivých činností podnikům rovněž usnadňuje systematický přístup k plánování 

a řízení projektů, díky němuž jsou schopny lépe zabránit skutečnosti, že výsledný produkt 

projektu nebude vyvinut dle požadavků zadavatele. A právě tento fakt zajišťuje společnostem 

řídícím se pravidly projektového managementu nespornou konkurenční výhodu, což je jeden 

z hlavních důvodů, proč počet projektově založených organizací i u nás v posledních letech 

stále narůstá.  

Cílem této práce je analyzovat současný přístup k plánování a řízení projektů a hledat 

možnosti, jak za pomocí vhodných nástrojů tento přístup zlepšit. Na následujících stranách 

budou nejprve shrnuty aktuální přístupy k managementu projektů vycházející ze studia 

odborné domácí i zahraniční literatury, článků pojednávající o této problematice a norem ISO. 

V navazující praktické části pak budou získané poznatky aplikovány na plánování a řízení 

projektů v prostředí konzultační společnosti, kde na jejich základě bude analyzován současný 

stav projektového managementu a navržena možná opatření ke zlepšení. V rámci této části 

bude také představen dnes běžně dostupný nástroj pro řízení projektů, software Microsoft®
 

Project. 
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1 Projekt 

Pojem „projekt“ je základní kostrou celé mé práce, a je proto třeba jej umět rozlišit 

od ostatních činností probíhajících v organizaci. Jako projekt jsou chápány jednorázové 

činnosti s vymezenou dobou trvání, organizační strukturou a omezenými zdroji. V praxi se 

může jednat o procesy zlepšování, instalaci nového zařízení, vývoj nového produktu či jeho 

testování. Stručně řečeno, je to tedy organizované úsilí k dosažení určitého cíle [1]. Jako 

projekty naopak nelze chápat činnosti, jež probíhají opakovaně a nemají jednorázový 

charakter, například pravidelná údržba stroje na konci směny.  

 

Projekt je podle normy ISO 10006 definován následovně [2]: 

 

Projekt je jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty 

zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, 

včetně omezení daných časem, náklady a zdroji. 

1.1 Norma ISO 10006 

Mezinárodní norma ISO 10006, která v roce 2004 vyšla v České republice jako česká 

technická norma pod názvem ČSN ISO 10006: „Systémy managementu jakosti – Směrnice 

pro management jakosti projektů“, je součástí mezinárodních standardů vydávaných 

Mezinárodní organizací pro standardizaci. Kromě toho, že tato norma v České republice 

sjednocuje názvosloví týkající se projektové problematiky, poskytuje také základní návod pro 

management jakosti projektů, potažmo jejich řízení a plánování. Nedosazujme si ovšem 

za slovo návod jakýsi unifikovaný postup či metodu, kde bude do detailů popsáno, jak při 

řízení konkrétního projektu postupovat či jak se v té které problémové situaci zachovat. 

Normu ČSN ISO 10006: 2004 lze spíše chápat jako univerzální model, který nám pomůže 

zvládnout základní problematiku řízení projektů v organizaci. Norma je aplikovatelná jak 

na širokou škálu projektů ze všech různých odvětví, tak na projekty různě velkého rozsahu 

a velikosti. 

 

Text normy je členěn do osmi kapitol, které jsou z velké části až nápadně podobné kapitolám 

jiného standardu, a sice evropské normě ISO 9004 (příkladem mohou být kapitoly 

„Management zdrojů“ či „Monitorování, měření, analýza a přezkoumávání“, v normě ISO 
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10006 uvedená jako „Měření, analýza a zlepšování“). Tato shoda není náhodná. Stejně jako 

norma ISO 9004 rozvíjí procesní a systémový přístup v rámci činností organizace tak, aby byl 

jeho prostřednictvím dosažen její trvalý a udržitelný úspěch, aplikuje norma ISO 10006 tento 

přístup na řízení projektů a formuluje tak zásady, které jsou pro úspěšný projekt stěžejní.  

 

Přestože tato norma díky své obecnosti a mnohdy i stručnosti není určena k certifikaci a má 

pouze doporučující charakter, tvoří neobyčejně užitečný zdroj informací pro tvorbu projektů, 

který celkově odpovídá nejnovějším přístupům v oblasti managementu jakosti. Norma je 

navíc ve srovnání s jinými normami (mám na mysli například normu ISO 31000, zabývající 

se managementem rizik) napsána velice srozumitelně a věcně tak, že se z jejího textu může 

poučit i člověk do problematiky ne příliš zasvěcený. Jelikož i pro mě tato norma byla jedním 

z důležitých zdrojů informací, budu se na ni v textu opakovaně odkazovat. 

2 Projektový management 

Aniž bychom to tušili, s projekty se ve svém životě setkáváme téměř denně, ať už se jedná 

o jednorázový úkol, kterým může být například upečení narozeninového dortu, či 

dlouhodobější činnosti typu přípravy na úspěšné zvládnutí zkoušky. K tomu, aby bylo možno 

řídit tyto činnosti jako projekty, je třeba definovat základní pojmy, které se týkají 

projektového managementu. Z jejich znalosti budu ve své práci vycházet.  

Definic projektového managementu se objevuje několik. Jako nejvhodnější pro mou práci 

volím definici podle normy ISO 10006 [2] a podle [3]. 

Projektový management je souhrn aktivit spočívající v plánování, organizování, řízení 

a kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven pro realizaci 

specifických cílů a záměrů [3]. 

Management projektu: plánování, organizování, monitorování, řízení a předkládání zpráv 

o všech aspektech projektu a motivace všech zúčastněných dosáhnout cílů projektu [2]. 

Podstatným rysem těchto definic je dočasnost vynaloženého úsilí, omezené přidělení zdrojů 

a jedinečnost činností prováděných za účelem dosažení předem stanovených cílů. Pro 

dosažení optimálního výsledku je třeba v rámci projektového managementu vycházet 

ze znalosti základních metod organizování a řízení týmu, projektové komunikace, dobré 
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znalosti realizovaného projektu (včetně jeho jednotlivých fází a dostupných zdrojů – ať již 

hmotných, tak lidských) a schopnosti vyhodnotit a předvídat rizika, která se při řešení mohou 

vyskytnout. 

Je vhodné rozlišovat mezi „zadávající“ a „projektovou organizací“, které jsou v normě 

ČSN ISO 10006 [2] definovány následovně: 

Zadávající organizace je organizace, jež se rozhodne ujmout projektu. Smí zahrnovat jen 

jednu organizaci nebo společný podnik, konsorcium atd. Zadává projekt projektové 

organizaci a smí se účastnit na mnoha projektech, z nichž každý smí být zadán jiné projektové 

organizaci. 

Projektová organizace uskutečňuje projekt a někdy smí být částí zadávající organizace. 

2.1 Přínosy projektového managementu 

Správná aplikace projektového managementu poskytne organizaci mnoho výhod, jako 

například [3]: 

- Jednotliví aktéři projektu mají jasně přiřazeny role a vymezeny odpovědnosti. 

- Jasná identifikace časového a nákladového rámce realizace. 

- Jelikož jsou každému projektu na dobu jeho trvání přiřazeny jen určité zdroje, 

dosahujeme tak lepší efektivity a flexibility ve využívání zdrojů. 

- Vytvoření dobrých podmínek pro sledování skutečného průběhu oproti plánu 

a případnou korekci odchylek. 

- Díky systémovému přístupu k řízení projektu generujeme celou řadu informací, které 

mohou být použitelné i při realizaci dalších projektů obdobného charakteru. 

2.1.1 Projektově založená organizace (Project based organisation = PBO) 

I pojem projektově založená organizace lze vyložit pomocí mnoha definic, mé práci však 

nejlépe odpovídá definice podle Mitsura [citováno dle 8]:  

Projektově založená organizace zahrnuje organizační strukturu, která byla vytvořena 

speciálně pro dočasné období tak, aby projektově založené organizaci umožnila vykonat 

specifický úkol [4]. 
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Potřeba transformace organizací na PBO je dána současným vývojem na trhu, kdy je třeba 

na veškeré změny reagovat rychle a pohotově, k čemuž nám napomáhá právě řízení 

jednotlivých činností organizace jako projektů. Tato přeměna souvisí především se změnou 

organizační struktury z hierarchické (liniové) na integrovaně-horizontální (maticovou, která 

vznikla jako kombinace hierarchické a horizontální), jejímž základem je prostředí 

projektových týmů. K úspěšnému splnění projektů je třeba projektovým týmům a zejména 

jejich projektovým manažerům vytvořit prostor pro jejich kompetence. Autonomní projektové 

týmy jsou nezbytné pro úspěch organizace. Důležitým úkolem PBO je také vytvořit 

mechanismus pro upřednostňování dílčích projektů tak, aby nedošlo k vyčerpání zdrojů, které 

by mohlo neblaze ovlivnit úspěch celého projektu [4]. 

3 Specifika projektu 

Již z definice projektu uvedené na samém začátku této práce je zřejmé, že projekt má unikátní 

charakteristické rysy, kterými se odlišuje od ostatních aktivit probíhajících ve společnosti. 

A právě tyto specifické rysy projektu budou dále rozebrány v následujících kapitolách. 

3.1 Cíl projektu, projektový „trojimperativ“ 

Každým projektem se snažíme dosáhnout splnění cíle, který je v tomto případě takzvaně 

trojrozměrný, jelikož zahrnuje tři základní parametry, které musí být dodrženy a udrženy 

ve vyrovnaném stavu. Jedná se o čas, náklady a jakost produktu. Jinými slovy, plněním 

projektu musíme současně splnit požadavky na věcné provedení, časový plán a rozpočtové 

náklady [1]. V jiné literatuře můžeme narazit i na odlišnou formulaci parametrů předmětu 

projektu, a sice na čas – náklady – dostupnost přidělených zdrojů [3]. Osobně považuji 

za vhodnější formulaci dle M. D. Rossenau, jelikož jakost a provedení dle přání zákazníka je 

bezesporu jedním z podstatných cílů každého projektu, a ačkoli by dostupnost zdrojů neměla 

být opomíjena, považuji ji spíše za součást časového plánování, které by mělo být řízeno 

s ohledem na dostupné zdroje. Symbolicky tedy můžeme cíl projektu, potažmo projektový 

trojimperativ, vyjádřit pomocí tzv. Barnesova trojúhelníku, který můžeme vidět na obrázku 

níže (Obrázek 1). 
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Obrázek 1: Projektový „trojimperativ“ [5] 

Úspěšné splnění projektu vyžaduje splnění současně všech tří na sobě nezávislých cílů. Pokud 

kterýkoliv z nich nebude dodržen, projekt může být považován za nesplněný. 

Časem rozumíme datum zahájení a datum ukončení projektu, která jsou nejčastěji 

specifikována v projektovém plánu (viz kap. 5.2.4). Jeho opoždění oproti plánu může být 

zapříčiněno zvýšením požadavků na jakost, čili změnou provedení produktu, „přehnaným“ 

důrazem na jakost ze strany techniků, kteří se snaží produkt stále vylepšovat, nebo také 

nedostupností zdrojů či nezájmem pracovníků o svůj úkol. S nedodržením termínů je následně 

spjat růst nákladů1, jelikož zdroje nejsou využívány efektivně. Změnu nákladové položky 

zapříčiňuje ale i špatné plánování zdrojů, které budou na projekt potřeba. Problém se ovšem 

může vyskytnout i na straně odběratele produktu čili zákazníka, který není schopen včas 

hradit předem smluvené závazky. Význam požadavků na čas, náklady a jakost tedy spočívá 

jak v každém zvlášť, tak v jejich vzájemné provázanosti [1], [3]. 

Do jaké míry se produkt může od jednotlivých prvků trojimperativu odchylovat a na jaký 

prvek je kladen největší důraz, by mělo být zřejmé z komunikace se zákazníkem. Projekt 

může být ukončen v každém z vrcholů pomyslného trojúhelníku, a to pokud je pro zákazníka 

nedodržení termínu (resp. času vymezeného na projekt), nákladů či provedení (jakosti 

produktu) nepřijatelné. Tato myšlenka je zmíněna i v základní normě pro management jakosti 

projektů ISO 10006 [2], kde je doslovně řečeno: „Když se vytváří rovnováha mezi časem, 

náklady a jakostí produktu, mají se vyhodnotit potenciální vlivy na produkt projektu 

a současně brát v úvahu požadavky zákazníka.“ 

                                                 

1
 Pod slovem náklady lze rozumět jak finanční prostředky, tak i počet odpracovaných hodin. 
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3.2 Zdroje projektu 

K tomu, aby mohl být projekt realizován, je potřeba zdrojů, které mohou být jak materiální, 

tak lidské. Materiálními zdroji rozumíme finanční prostředky, vybavení, zařízení a prostory, 

počítačový software atd. Lidskými zdroji jsou pak myšleni zaměstnanci, kteří se na projektu 

podílejí (resp. projektový tým). Aby tyto zdroje mohly být efektivně využity a výsledný 

projekt odpovídal všem požadavkům, musejí být zdroje plánovány a řízeny. 

3.2.1 Plánování a řízení zdrojů 

Plánováním zdrojů rozumíme jejich identifikaci, neboli jaké zdroje budou pro projekt potřeba, 

a časové rozvržení, kdy bude třeba mít jednotlivé zdroje k dispozici. Je důležité předem určit, 

jak budou zdroje získávány a odkud budou přidělovány. Všechny tyto informace je vhodné 

zaznamenávat do plánu zdrojů, kde je také možno dohledat, jak bude s přebytečnými zdroji 

naloženo. Při dodávce zdrojů může rovněž dojít k výpadku či k nestabilitě dodávek, což může 

být způsobeno chybou dodavatele, ale například i nestabilitou na světových trzích či 

mezinárodními konflikty. Také toto by při plánování zdrojů mělo být bráno v potaz. Ideální je 

těmto situacím předcházet, a to pomocí dobrého výběru dodavatelů, prověření jejich 

způsobilosti či sledováním a predikcí vývoje na světových trzích [2]. 

Řídit zdroje znamená přezkoumat, zda je k dispozici dostatek zdrojů, které nám umožní 

splnění daného cíle. Množství dostupných zdrojů by se mělo pravidelně kontrolovat 

a informace o tomto stavu by se měly průběžně zaznamenávat a vyhodnocovat. Veškeré tyto 

záznamy a jejich analýza jsou poté uplatňovány pro plánování zdrojů budoucích projektů 

a použity jako vstupy pro neustálé zlepšování tak, aby se bylo možno identifikovat hlavní 

příčiny nedostatku, popř. nadbytku zdrojů [2]. 

3.3 Organizační struktura projektové organizace 

Za nejvhodnější organizační formu pro aplikaci projektového managementu je považována 

forma maticová, zejména pokud organizace řeší mnoho projektů současně. Naopak nejméně 

vhodná je organizace funkční, kde se jednotliví pracovníci v organizaci seskupují do útvarů se 

zaměřením na specifickou činnost a jsou vedeni ředitelem daného útvaru. Jednoduchý 

schematický zápis této struktury je možné vidět níže (viz Obrázek 2). Tato organizační 
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struktura nevytváří dobré podmínky pro komunikaci a rychlá rozhodnutí a také z ní jasně 

nevyplývají odpovědnosti a pravomoci ředitelů daných úseků.  

 

 

Obrázek 2: Funkční organizační struktura [6] 

Jak již bylo výše zmíněno, jako ideální organizační struktura pro projektově založené 

organizace se v praxi osvědčila struktura maticová (viz Obrázek 3), v níž existují projektové 

týmy napříč celou organizací, které se skládají z členů různých útvarů, kteří vzájemně 

spolupracují na řešení problémů a dosažení cíle. 

 

Obrázek 3: Maticový přístup k organizační struktuře organizace [4] 

Lidé, jejich výkonnost, odborná způsobilost, vzájemná spolupráce či komunikační schopnosti 

jsou rozhodujícím faktorem při řízení jakýchkoli procesů. O tom, jak jsou lidé (zaměstnanci) 

důležití, svědčí i EFQM model excelence, kde mezi osmi základními hodnotami nalezneme 

hesla jako „Úspěch díky lidem“ či „Vedení s misí vizí a integritou“ [7]. 
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Zásadní vliv na jakost a úspěch celého projektu mají lidé a jejich spolupráce v rámci 

projektového týmu. Ačkoli jsou výkony jednotlivců důležité, pro projektový management je 

stěžejní zejména schopnost dosahovat cílů v týmu, umět společně problémům předcházet, již 

vyskytlé problémy účinně odhalovat a následně je rychle řešit, nejlépe s přihlédnutím 

k názorům odborníků z více odvětví. Aby bylo možné splnit tyto podmínky, je třeba klást 

důraz na složení a organizaci týmu, komunikaci v rámci něj a jeho dobré vedení. Velký 

význam zaměstnanců účastnících se projektu na výslednou jakost a úspěch podtrhuje i norma 

ČSN ISO 10006, kde se konkrétně píše [2]: „Organizační struktura projektu se má navrhovat 

tak, aby se podnítila efektivní a účinná komunikace a spolupráce mezi všemi účastníky 

projektu.“ Pro úspěšné řešení projektu je potřeba správně navrhnout a definovat jak zájmové 

skupiny projektu (zainteresované strany), tak organizační strukturu projektu. 

3.3.1 Zájmové skupiny projektu 

V definici převzaté z knihy A. Svozilové [3] jsou zájmové skupiny definovány takto: 

 

 

Obrázek 4: Zájmové skupiny projektu (vytvořeno na základě informací z [3]) 
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Zájmové skupiny projektu jsou jednotlivci a organizace, které jsou aktuálně zapojeny 

do realizace projektu nebo jejichž zájmy mohou být pozitivně či negativně ovlivněny 

průběhem nebo výsledkem projektu. 

Dle terminologie norem ISO řady 9000 nenarazíme na pojem zájmová skupina, nýbrž pojem 

zainteresovaná strana, která je definována jako: „osoba nebo skupina mající zájem 

na dosaženém stavu nebo úspěchu organizace“ [2]. 

Na obrázku (viz Obrázek 4) jsou zaznačeny hlavní zájmové skupiny projektu, které mohou 

ovlivnit průběh projektu. Tyto skupiny mají k projektu různý vztah i odpovědnosti a účelem 

správného projektového managementu je, naplnit požadavky a očekávání všech těchto 

zájmových stran.  

3.3.2 Organizační struktura projektu 

Členům podílejícím se na realizaci projektu je třeba s přihlédnutím k organizační struktuře 

zadávající organizace přidělit pravomoci a odpovědnosti, a vytvořit tak v týmu určitou 

strukturu. Stejně tak je třeba přidělit manažerovi projektu autoritu k tomu, aby mohl úspěšně 

delegovat své požadavky na ostatní členy týmu. Organizační struktura projektu je tedy 

prostředí, ve kterém probíhá největší množství interakcí mezi jednotlivými účastníky 

projektu, které se dějí za účelem koordinace a řízení projektových prací, monitorování 

a kontroly procesů projektu a odborné, řídící a doprovodné komunikace. [3] Strukturu je třeba 

stanovit v počátečních fázích projektu a musí být navržena tak, aby byly splněny principy 

rozdělení autorit a odpovědností, které umožní řízení a přidělování jednotlivých činností 

a úkolů během projektu. Při její tvorbě je třeba zohlednit i záměr projektu, rozsah činností 

a místní podmínky. Pro realizaci projektu je nutné vybrat osoby s patřičnou odborností 

a komunikačními schopnostmi. Formalizovanou organizační strukturu projektu nalezneme 

v zakládací listině projektu (viz kap. 5.1.3) a v plánu projektu (viz kap. 5.2.4.) [3]. 

Základními subjekty projektového managementu jsou: [3]. 

- Manažer projektu 

- Asistent Manažera projektu (pokud to rozsah projektu vyžaduje) 

- Projektová kancelář (pokud to rozsah projektu vyžaduje) 

- Projektový tým 
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Přezkoumání organizační struktury projektu se má opakovaně plánovat a periodicky 

vykonávat, aby se určilo, zda je tato struktura i nadále vhodná a přiměřená [2]. 

3.3.3 Manažer projektu 

Manažer projektu je osoba zodpovědná za splnění cílů projektu při dodržení všech 

stanovených charakteristik projektu [3]. 

Jedná se o nejdůležitější osobu v řízení projektu, v jejíž kompetenci je vytvoření projektového 

plánu, sestavení projektového týmu (dále jen PT), přerozdělení úkolů, dohled na průběžné 

plnění cílů projektu, závěrečné porovnání výstupů s požadavky zákazníka a dokumentace 

projektu. Jeho úkolem je dohlížet na to, aby byl vyrovnaně plněn projektový trojimperativ, 

tedy aby byl projekt realizován ve stanoveném čase, v požadované jakosti a při čerpání 

předem stanovených nákladů. Dá se tedy říci, že manažer projektu je prostředník mezi 

zákazníkem a projektovou organizací, který dohlíží na dodržování požadavků zákazníka 

a zároveň při realizaci projektu zohledňuje zájmy projektové organizace. Pokud se procesy 

v dané organizaci řídí systémy managementu jakosti, je úkolem manažera projektu na jejich 

uplatňování a udržování dohlížet [2]. 

Základní odpovědnosti manažera projektu jsou: [3] 

- Řízení zdrojů (času, pracovní síly, finančních a hmotných prostředků, informačních 

technologií) 

- Plánování a kontrola (efektivního využití zařízení a optimálního výkonu subjektů, 

koordinace subdodávek, snížení projektových rizik, optimalizace řešení, předcházení 

konfliktům) 

- Řízení ostatních subjektů a procesů (vlastností produktu, vztahů mezi projektem a jeho 

okolím, informačních toků) 

Schopnosti manažera projektu jsou pro fungování celého projektového týmu a plnění projektu 

rozhodující, proto je při jeho výběru důležité zaměřit se na určitá kritéria, která by měla výběr 

vhodného manažera usnadnit. Jedná se především o: 

- komunikační schopnosti (jak se zákazníkem, tak s PT),  

- schopnost vést a motivovat tým 

- vzdělání (nejlépe v oboru podnikání organizace), aplikace manažerských technik 
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- zkušenosti nabyté realizací jiných projektů 

- základní technická zdatnost 

3.3.4 Projektový tým 

Projektový tým se skládá z osob s pověřením realizovat určitou jednotku/y práce s přesně 

definovaným zadáním, požadovaným výsledkem, v definovaném časovém období a s určeným 

předpokladem pracnosti [3]. 

Projektový tým je hlavním orgánem projektu, který se včetně organizační struktury ustavuje 

již ve fázi plánování projektu. Za sestavení projektového týmu odpovídá manažer projektu. 

Pro jeho členy by měly být předem určeny požadavky na kvalifikaci a odbornou způsobilost 

a při jejich výběru by se taktéž mělo dbát na jejich osobní vlastnosti. Stranou by neměly 

zůstat ani jejich osobní zájmy, osobní vztahy, silné a slabé stránky. Znalost osobních 

charakteristik a zkušeností dovoluje identifikování co nejlepšího rozdělení odpovědnosti [2].  

Jak již bylo v úvodu práce řečeno, projekt je jedinečný proces. Stejně tak i charakteristikou 

projektového týmu je jeho jedinečnost pro řešení daného projektu a zejména pak dočasnost. 

V projektovém týmu se setkávají lidé z různých oddělení, kteří se po ukončení projektu opět 

v plném rozsahu vracejí na svá původní místa. Pro dobré fungování týmu je vhodné členy 

seznámit s cíli projektu, kterých má být dosaženo, vysvětlit jim jejich přínos pro projektovou 

organizaci a správně je motivovat k jejich dosažení. Velice účinné je vyvolat v členech pocit 

osobní angažovanosti tak, aby si byli vědomi toho, že splněním svých dílčích úkolů přispějí 

k tvorbě celku, z něhož budou svým způsobem profitovat i oni samotní. 

Celkovou funkčnost, zahrnující efektivní práci zaměstnanců při plnění úkolů, je třeba 

sledovat, aby se ověřila vhodnost jejich jmenování pro úkol. Na základě dosažených výsledků 

se potom mají provádět vhodné kroky, jako je přeškolení či uznání úspěchu [2].  
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4 Fáze a procesy projektového managementu 

4.1 Životní cyklus projektu 

Průběh projektu lze rozdělit podle různých hledisek. Z pohledu životního cyklu projektu 

dělíme projekt do etap neboli fází, které musí být v rámci vývoje projektu zvládnuty. Těmito 

etapami jsou dle normy ISO 10006 nejčastěji koncepce, rozvoj, realizace a ukončení [2]. 

Jinou formulaci fází životního cyklu projektu můžeme shlédnout také na obrázku 

(viz Obrázek 5), jež byl převzat z e-knihy Project Management Guidebook [8]. Kromě fází 

životního cyklu jsou zde zaznačeny i stěžejní činnosti, které jsou výstupem jednotlivých fází 

a které je propojují. 

 

 

Obrázek 5: Životní cyklus projektu [8] 

4.2 Procesy projektového managementu 

Z pohledu řízení je projekt rozdělen do navzájem závislých procesů, které je vhodné řídit jako 

integrovaný systém. Dle procesního přístupu deklarovaného v normě ISO 9004 [9] je třeba 

na řízení projektů nahlížet jako na soubor na sebe navazujících procesů, u nichž je třeba 

vymezit vazby a definovat případná omezení a zdroje, které budou procesy síleny. Tyto vazby 

by měly podléhat pravidelnému přezkoumání a z toho plynoucímu zlepšování. Celková 
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úspěšnost projektu se poté odvíjí od míry vzájemné integrace, tedy toho, jak kvalitně 

dokážeme jednotlivé procesy řídit, vést a provázat. Viz například ČSN ISO 9000 [10], kde se 

píše: „Požadovaného výsledku se dosáhne mnohem účinněji, jsou-li činnosti a související 

zdroje řízeny jako proces.“ 

Při řízení procesů projektu je také nutno dodržet systémový přístup, pro jehož aplikaci 

musíme porozumět tomu, jak se procesy navzájem ovlivňují a jak jsou provázány, tak aby 

kroky podnikané v rámci řízení nenarušily plynulý průběh ani jednoho z nich. Projektová 

organizace musí procesy vymezit, a to včetně jejich rozhraní, a definovat komunikační 

kanály, které budou sloužit pro výměnu informací mezi procesy. Pro lepší pochopení 

souvislostí a definování rozhraní mezi procesy se doporučuje použít mapu procesů [9]. 

Nejobecnější dělení procesů je na: 

- stěžejní procesy – tím může být např. proces „Vytvoření organizační struktury 

projektu“. Jsou to tedy procesy, které mají při realizaci projektu zásadní význam. 

- podpůrné procesy – jako například proces „Rozvoj týmu“, který pro realizaci projektu 

není směrodatný, ale vytváří možnosti pro efektivnější práci projektového týmu. 

 

V rámci projektového managementu rozeznáváme tyto hlavní skupiny procesů [1], [3]: 

- Iniciace projektu a definování cílů projektu – hlavním účelem tohoto procesu je 

specifikovat cíle projektu, jež by měly být řešením projektu dosaženy. Tyto cíle jsou 

zaznamenány v Zakládací listině projektu (viz kap. 5.1.3).  

- Plánování projektu – v rámci plánování jsou využity poznatky z předchozího 

procesu, které jsou zpracovány a ohodnoceny z hlediska projektového 

„trojimperativu“ (tj. specifikace provedení, časový plán a finanční rozpočet). V této 

fázi dochází ke specifikaci Zakládací listiny projektu a jejímu zpřesnění do Definice 

předmětu projektu (viz kap. 5.1.3). 

- Vedení a koordinace – jsou činnosti orientující se na dosažení výše stanovených cílů 

prostřednictvím vhodného manažerského řízení lidských zdrojů. Velký význam je 

přikládán zejména komunikaci v rámci projektu a vhodné motivaci projektového 

týmu. 
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- Monitorování projektu – má za úkol sledovat, kontrolovat a porovnávat postup 

projektových prací vzhledem k stanovenému Plánu projektu. Je vhodné zaměřit se 

na dodržení cílů projektu, času, nákladů a dosaženou jakost. 

- Uzavření projektu – závěr řízení projektu, který ověřuje, že zpracovaný projekt 

odpovídá Definici předmětu projektu, ukončení všech prací a uzavření veškeré 

dokumentace. 

Jednotlivé skupiny procesů jsou také vázány na specifické dokumenty, jak je u některých výše 

uvedených naznačeno. Podrobnější pojednání o těchto dokumentech bude uvedeno dále v této 

práci.  

Z výčtu hlavních procesů je také patrná návaznost na základní Demingův cyklus neustálého 

zlepšování PDCA (Plan – Do – Check – Act), který je pro efektivní řízení projektů dle zásad 

managementu jakosti nezbytné aplikovat. Při porovnání tohoto nikdy nekončícího cyklu 

a hlavních procesů projektu můžeme jednotlivé procesy seřadit asi takto (viz Tabulka 1). 

Fáze cyklu PDCA Hlavní procesní skupiny projektu 

Naplánuj 
- Iniciace projektu a definování cílů projektu 

- Plánování projektu 

Udělej - Vedení a koordinace 

Zkontroluj - Monitorování projektu 

Jednej - Uzavření projektu 

Tabulka 1: Zařazení procesních skupin projektu do fází cyklu PDCA 

5 Moderní přístup k plánování a řízení projektů 

Tato kapitola bude blíže zaměřena na praktický přístup k řízení a plánování projektů. 

Postupovat přitom budu tak, jak se očekává i od projektových organizací, přičemž využiji 

hlavní skupiny procesů definované v kapitole 4.2. 

5.1 Iniciace projektu 

Iniciace projektu vzniká na základě prohlášení, že v organizaci existuje potřeba dosáhnout 

určitých cílů prostřednictvím realizace projektů. Impulsem může být vedle tržní příležitosti 

a požadavku zákazníka i strategická potřeba podniku, vývoj nové technologie produktu či 
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požadavek zákona [3]. V průběhu zahajovací fáze projektu je třeba stanovit cíle a záměry 

projektu, jejich proveditelnost a realizovatelnost, přidělit hlavní odpovědnosti za řešení 

projektu a založit dokumentaci. Většina těchto bodů je projednána ve spolupráci se zadávající 

organizací (viz kap. 1). Rozhoduje se také to, zda projekt bude řešen jako interní v rámci 

samotné organizace, či zda bude organizace tzv. „outsourcovat“ a řešení projektu zadá externí 

organizaci (postupy řešení samotného projektu jsou pro projektovou organizaci v obou 

případech téměř shodné, proto toto hledisko ve své práci nebudu brát v potaz). 

Organizace by se měla pouštět pouze do projektů, které jsou jak proveditelné, tak 

realizovatelné. Hodnocení proveditelnosti testuje smysluplnost projektu. Realizovatelnost 

posuzuje schopnost dosáhnout cíle za předpokládaných podmínek. Pokud má organizace 

na výběr z více projektů, je vhodné stanovit měřitelné parametry pro jejich hodnocení 

a nejvhodnější vybrat například pomocí Paretovy analýzy [11]. Měřitelnými parametry 

rozumíme například dobu trvání projektu, náklady na projekt či požadavky na lidské zdroje.  

5.1.1 Procesy vztahující se k cílům projektu 

Cíle projektu jsou zásadní pro celý projektový management, a proto je třeba na jejich popsání 

a identifikaci klást odpovídající důraz (viz kap. 3.1). Cíle projektu vznikají nejčastěji 

v součinnosti se zákazníkem (sponzorem) projektu a jsou základem pro plánovací procesy 

projektu, vymezují jeho předmět a umožňují posoudit stádium vývoje. Při jejich formulaci je 

doporučováno využít vhodných nástrojů či softwarů, z nichž ty nejdůležitější budou uvedeny 

dále. 

Logický rámec 

Logický rámec je výchozím nástrojem pro popis projektového cíle, na nějž je možno 

navazovat dalšími nástroji (myšlenkové mapy). Jeho využitím získáme detailní 

a vyčerpávající popis cíle projektu, který má za účel snižovat riziko změn prováděných ve fázi 

vývoje a distribuce projektu a přesunout jejich realizaci již do fáze plánování. Logický rámec 

dává do souvislosti slovní popis projektu s měřitelnými kritérii, která jsou důležitá hlavně pro 

management jakosti výstupů projektu, a kombinuje je s informacemi o tom, kde můžeme tato 

data o projektu najít a s jakými riziky se můžeme setkat. [11] 
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Myšlenková mapa 

Nabývá na významu především u složitých zadání, kdy specifikace vytvořená logickým 

rámcem nestačí. Myšlenková mapa by měla být nejlépe realizována v týmu, kde se principem 

asociace a modifikace a při dodržování pravidel brainstormingu rozvíjí kreativní myšlení jeho 

členů. Její zpracování si je možno ulehčit například využitím počítačové podpory v podobě 

sady nástrojů MS Office. Na obrázku (viz Obrázek 6) je ukázán vzorový výstup aplikace 

MS Office Visio 2010, která pomocí předem nadefinované sady symbolů a struktur 

myšlenkovou mapu velice intuitivně sestrojí. 

 

 

Obrázek 6: Vzorová myšlenková mapa sestrojená v Microsoft Office Visio 2010 [11] 

Technika SMART 

Jedná se o metodu, která blíže popisuje zásady formulace cílů projektu tak, aby byly snáze 

pochopitelné a následně realizovatelné. Význam jednotlivých písmen tohoto akronymu je 

následující [3]: 

S (Specific) Cíle mají být specifické. 

M (Mesurable) Mají být opatřeny měřitelnými parametry, které vypovídají 

o úrovni jejich dosažení. 

A (Assignable) Mají být přidělitelné jedinému subjektu s odpovědností 

a autoritou k výkonu rozhodnutí. 

R (Realistic) Cíle mají být dosažitelné s použitím disponibilních zdrojů 

a realistické. 

T (Time-bound) Jsou časové ohraničené. 
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5.1.2 Procesy vztahující se k nákladům projektu 

V rámci iniciační fáze je třeba stanovit předběžný rozpočet projektu, který je výsledkem 

aplikace matematických metod a odhadu pracnosti a nákladovosti projektu. Metodika 

na stanovení rámcového rozpočtu je poměrně rozsáhlé téma, které však netvoří hlavní obsah 

mé práce, proto si dovolím tuto problematiku vynechat a zmínit pouze podstatu věci. 

Při určování nákladů na projekt je důležité počítat s náklady za celý jeho životní cyklus, to 

znamená od samotného vývoje předmětu projektu, přes výrobu a provoz až po likvidaci. [3] 

5.1.3 Dokumenty procesů Iniciace 

Zakládací listina projektu  

Dle definice se jedná o dokument, který formalizuje existenci projektu, přiděluje manažerovi 

projektu autoritu pro použití zdrojů na naplnění požadavků spojených s realizací projektu. 

Jedná se o dokument, kterým se oficiálně zahajují práce na projektu. Obsahuje specifikaci, 

o jaký projekt se jedná, kdo je pověřen jeho realizací, jaký je rozsah jeho pravomocí a jaké 

jsou podmínky a omezující kritéria realizace. Její součástí je i základní návrh organizačních 

vztahů při řešení projektu, finančního krytí a časového rámce, resp. termínů projektu [3]. 

(Předběžná) Definice předmětu projektu 

Je dokument, ve kterém jsou jednoznačně specifikovány všechny požadované cíle a záměry 

projektu, kritéria pro jejich dosažení a případná rizika a omezení bránící jejich realizaci. Podle 

Definice předmětu projektu je posouzeno, zda bylo stanovených cílů projektu dosaženo [3]. 

5.2 Plánování projektu 

Činnosti plánování projektu vycházejí z projektového trojimperativu, skládají se tedy 

z procesů plánování jakosti (lépe řečeno provedení), času a nákladů. V následujícím textu se 

zaměřím na první dvě zmíněné – tedy jakost a čas. Jedná se o stanovování dokumentované 

strategie pro dosažení vytyčeného cíle, kde jsou blíže popsány parametry trojimperativu. 

Do plánování prací by měly v ideálním případě být zapojeny osoby, které budou na projektu 

pracovat, jelikož by o problematice měly vědět nejvíce. Jimi navržený plán by měl být také 

nejrealističtější z hlediska splnění, jelikož se předpokládá, že tito lidé nenaplánují nic, co 

později nebudou schopni splnit [1]. 
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Vstupem pro plánování projektu jsou výstupy z fáze Iniciace a zahájení projektu, které jsou 

v rámci plánování upřesněny. Plánování projektu v podstatě umožňuje projekt řídit. 

5.2.1 Procesy vztahující se k provedení projektu 

Plánováním by mělo dojít k vytvoření podrobného přehledu úkolů projektu (tzv. World 

Breakdown Structure, WBS), které směřují k dosažení definovaných cílů (jejich přehled lze 

převzít z logického rámce či myšlenkové mapy viz 5.1.1) [3], [11]. Pro lepší orientaci je 

vhodné jednotlivé dílčí úkoly sdružit do větších celků neboli hlavních činností. K tomuto 

setřídění můžeme využít například afinitní diagram, který je vhodný pro uspořádání velkého 

množství informací do přirozených skupin (v našem případě hlavních činností) a k vymezení 

jejich struktury [12] – v případě projektů budeme hovořit o hierarchické struktuře činností 

projektu, která vznikne logickým uspořádáním aktivit do jednoho procesu [11]. Za výše 

uvedené rozložení jednotlivých činností je odpovědný manažer projektu, který může využít 

spolupráce projektového týmu. Hierarchická struktura činností projektu je povinnou částí 

plánu projektu, z níž vychází rozpis dílčích cílů projektu, rozpis úseků práce, harmonogram 

projektu, plán čerpání nákladů atd. [3] 

S přihlédnutím k požadavkům systémů managementu jakosti je vyžadováno, aby plán 

managementu projektu: [2] 

- identifikoval charakteristiky produktu a jejich měření a posuzování,  

- poskytoval základ pro měření a sledování postupu prací (viz Poznámka),  

- zajišťoval přezkoumání projektu podle požadavků smlouvy 

Poznámka: Hodnocení postupu se má používat, aby se [2]: 

- posoudila přiměřenost plánu managementu projektu a skutečnost, jak mu vyhovuje 

odvedená práce, 

- vyhodnotilo, jak dobře jsou synchronizovány a vzájemně propojeny procesy projektu, 

- identifikovaly a vyhodnotily činnosti a výsledky, které by nepříznivě nebo příznivě 

ovlivnily dosahování cílů projektu, 

- získaly vstupy pro zbývající práce na projektu, 

- usnadnila komunikace, 

- zlepšilo řízení procesu projektu identifikováním odchylek změn a rizik. 
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Určitým pravidlům podléhá také plánování postupu hodnocení, hodnotitelé a konečně 

i samotné hodnocení (viz ČSN ISO 10006 [2]). 

5.2.2 Procesy vztahující se k časovému plánování projektu 

Jak již bylo zmíněno v úvodu práce, čas hraje při plánování projektu nezastupitelnou roli. 

K čemu nám bude sebekvalitněji vyrobený výrobek, pokud bude k dispozici až po termínu 

dodání, kdy o něj zákazník již nebude mít zájem? Pro popsání procesů závislých na čase je 

typická vysoká míra nejistoty (potažmo rizika), proto je důležité popsat jejich vzájemné 

souvislosti, dobu trvání a vhodné pořadí jejich řešení. Procesy vztahující se k časovým lhůtám 

jsou [2]: 

1. plánování závislosti činností (např. pomocí síťového grafu) 

2. odhad doby trvání (dle minulých zkušeností, se zapojením zákazníka, stanovení rizik) 

3. vývoj harmonogramu (stanovení kritické cesty – viz dále) 

4. řízení podle harmonogramu 

ad1) Plánování závislosti činností 

Jelikož je stanovování doby trvání projektu či jednotlivých dílčích úkolů problematické, 

využíváme k tomuto účelu vhodných metod pro časové plánování, jejich vyhodnocení 

a odhadování doby trvání. Zde uvedu dvě nejpoužívanější metody, jimiž jsou: 

Úsečkové grafy (Ganttovy diagramy) 

Ganttův diagram je uspořádaný horizontální sloupcový diagram, vynášený do kalendářní sítě. 

Nejdříve možné začátky jednotlivých činností odpovídají počátkům sloupců, nejdříve možné 

konce těchto činností odpovídají koncům sloupců a velikost celkové časové rezervy je 

vyjádřena úsečkou navazující na nejdříve možný konec činností [12]. Jejich hlavní výhodou je 

snadná tvorba a přehlednost. Nevýhodou je ale jejich nevhodnost pro řízení projektu, jelikož 

nepodávají informaci o celkovém stavu realizace projektu a závislostech mezi činnostmi či 

činností a projektem [11]. 

Síťové grafy 

Jsou vhodným nástrojem pro stanovení harmonogramu projektu skládajícího se z řady 

činností a jeho následné monitorování. Zpracováním síťového grafu (SG) získáme informace 

důležité pro rozhodování o zkrácení celkové doby trvání, vlivu zpoždění jednotlivých činností 

a pro operativní úpravy harmonogramu [12]. SG jsou vhodné pro plánování časové dimenze u 
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jakéhokoli projektu. Nabízí se nám mnoho forem SG, z nichž některé jsou uvedeny v tabulce 

(viz Tabulka 2) níže. 

PERT Project Evaluation and Review Technique Metoda hodnocení a kontroly projektu 

CPM Critical Path Method Metoda kritické cesty 

ADM Arrow Diagram Method Šipkový diagram 

PDM Precedence Diagram Method Precedenční diagram 

Tabulka 2: Formy Síťových grafů [1, 3] 

Ve své práci se zaměřím na první dvě formy SG – a sice SG logického sledu činností PERT 

a graf CPM (viz Poznámka). Společným rysem obou metod je jejich náročnost 

a nepřehlednost pro nezaškoleného uživatele. Jejich vzájemné odlišnosti spočívají v těchto 

bodech [3]: 

- CPM užívá jednoho odhadu délky trvání aktivity, zatímco PERT uvažuje optimistickou, 

pesimistickou a pravděpodobnou variantu, ze kterých vypočítává délku trvání. 

- PERT užívá pravděpodobnosti a umožňuje kalkulaci rizik. 

- PERT se užívá spíše pro projekty vývoje, kde je obtížné dopředu odhadnout délku 

trvání aktivity, zatímco CPM pro projekty, kde je možno přesněji určit délku trvání 

jednotlivých aktivit. 

Poznámka: Kritická cesta je nejdelší souvislý sled aktivit projektu, který neobsahuje časové 

rezervy [3]. Je nejdelší dobou trvání průchodu sítí [2]. Svým rozsahem vymezuje čas potřebný 

ke splnění projektu [11]. 

ad2) Odhad doby trvání 

Kromě již zmíněného odhadu dob trvání na základě historických zkušeností lze použít 

i matematický výpočet vycházející z metody PERT [3]. 

 

 

 

OHDT  Očekávaná hodnota doby trvání 

SO  Směrodatná odchylka  
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ad3) Vývoj harmonogramu 

Časový plán projektu, také harmonogram, je součástí Plánu projektu. Jsou v něm 

zaznamenány všechny údaje o plánovaných termínech a plánované době trvání jednotlivých 

úkolů, kterou vlastně vyjadřujeme rozsah čerpání zdrojů (práce lidí, spotřeba zdrojů, aj.) 

a fyzických procesů (zrání, tvrdnutí, aj.) [11]. Pro harmonogram je klíčová kritická cesta 

a činnosti na ní ležící. Činnosti se doporučuje zaznamenávat do normalizovaných formulářů. 

Jedním z účelů harmonogramu je i kontrola nesrovnalostí v časovém plánu, tedy zda si 

vykonání jednotlivých činností nerozporuje či zda jsou pro všechny činnosti v daném čase 

dostupné zdroje. Součástí harmonogramu jsou i významné události (jako např. kontrolní dny) 

a hodnocení postupu [2]. 

5.2.3 Management rizik 

Součástí fáze Plánování je i analýza vzniku možných rizik, která by měla být identifikována, 

posuzována, ošetřena a řízena.  

Norma ČSN ISO:31000 [13] definuje riziko a management rizik takto:  

Riziko je účinek nejistoty na dosažení cílů. 

Management rizik jsou koordinované činnosti pro vedení a řízení organizace s ohledem 

na rizika. 

Rizika jsou projednávána jak ve spolupráci se zadavatelem (sponzorem) projektu, tak diskusí 

odborníků v projektovém týmu. Výstupy těchto jednání by měly být dokumentovány v Plánu 

projektu a možnost jejich výskytu by se měla správným řízením projektu eliminovat. Proces 

managementu rizik má být nedílnou součástí managementu a má být zabudován do kultury 

a zavedených praktik a přizpůsoben procesům organizace [13]. 

Identifikaci rizik je vhodné provádět ve fázích plánování. Vhodné je využít zkušenosti 

a historické údaje z předchozích projektů (jak zadávající, tak projektové organizace). Skupiny 

rizik, na které můžeme narazit, jsou různé, nejčastěji se ovšem jedná o rizika týkající se 

nákladů, časových lhůt, jakosti produktu, spolehlivosti, bezpečnosti, ochrany zdraví atd. [2] 
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5.2.4 Dokumenty procesů plánování 

V rámci procesů plánování projektu dochází ke zpřesnění (předběžné) Definice předmětu 

projektu (viz kap. 5.1.3), čili specifikaci toho, co má být procesem vytvořeno. Stěžejním 

dokumentem této fáze je však Plán projektu. 

Plán projektu 

Plán projektu je dokument provázející projekt napříč celým jeho životním cyklem. Obsahuje 

seznamy a popisy všech činností, které v rámci projektu musí být vykonány, shromažďuje 

dokumentované požadavky na provedení projektu specifikované zákazníkem a zájmovými 

skupinami a integruje také další dílčí plány a postupy vyplývající z jiných projektových 

procesů, které zahrnují např.: [2] 

- Plán jakosti 

- Dekompozici práce 

- Harmonogram projektu 

- Rozpočet projektu 

- Plán komunikace 

- Plán managementu rizik 

- Plán nakupování 

Při sestavování Plánu projektu vycházíme jak z Definice předmětu projektu, tak z velikosti 

projektu a prostředí, ve kterém je realizován, či specifického „know-how“ organizace. 

5.3 Řízení projektových prací 

Řízení projektových prací navazuje na procesy plánování a je první z fází projektu, kdy se 

skutečně začíná s jeho tvorbou. Vykonání pracovního úkonu na projektu je prováděno 

na základě autorizace neboli pokynu, která má za úkol zajistit plnění Plánu projektu 

a dodržování cílů projektu stanovených v Definici projektu. Práce, která je zadávána 

prostřednictvím pokynů (ať již dokumentovaných či nedokumentovaných), je lépe 

kontrolovatelná a umožňuje lepší sledování a hodnocení průběhu a následné řízení 

a koordinaci. Správné řízení musí umět vhodně integrovat procesy Řízení nákladů, Řízení 

času a Řízení jakosti a vhodně jimi proložit proces Řízení rizik (viz kap. 5.2.3). 
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Procesy fáze Řízení projektových prací se obecně skládají z těchto činností [3]: 

- Obsazování – vyhledávání pracovníků vhodných pro určitý úkol. 

- Delegování – přidělení specifického úkolu, přiměřené autority k rozhodování 

a zároveň odpovědnosti za splnění úkolu. 

- Koordinace – zajištění plynulosti pracovního procesu a návaznosti úkolů. 

- Motivování – vzbuzení zájmu splnit určitý úkol v souladu s hodnotovým žebříčkem 

jedince (pochvala, odměna, atd.). 

- Dohled – poskytování průběžné pozornosti výkonu jedinců a průběhu plnění zadaných 

úkolů. 

- Školení – rozvíjení kvalifikace a znalostí jedinců. 

- Poskytování rad – sdílení znalostí a zkušeností. 

5.3.1 Komunikační systém projektu 

Stejně jako v předchozích fázích je i ve fázi Řízení projektu velice důležitá efektivní týmová 

komunikace a vhodné stanovení komunikačních kanálů, jež umožňují účinný přenos a sdílení 

informací. Za vytvoření vhodných komunikačních kanálů a pěstování a udržování 

komunikace v projektovém týmu je zodpovědný manažer projektu.  

Vhodnými příležitostmi pro projektovou komunikaci jsou projektová jednání, na kterých se 

hodnotí dosažený stav projektu (porovnáním Harmonogramu projektu s Definicí předmětu 

projektu, případně Zakládací listinou), konzultuje dodržování časového rámce, čerpání 

nákladů a jakosti projektu. Výstupy z těchto jednání by měly být dokumentovány a ukládány. 

5.3.2 Řízení konfliktů 

Jedním z možných rizik ohrožujících plynulý vývoj projektu jsou konflikty v projektovém 

týmu. Je úkolem manažera projektu sporům a nedorozuměním předcházet, a eliminovat tak 

negativní dopady na projekt. Zdroji konfliktů mohou být například [3]: rozdílné pohledy 

na priority projektu, osobní konflikty či spory nad odhady nákladů projektu. 

Pokud ke konfliktu dojde, ať již chybou ze strany manažera projektu či pro rozpory 

v projektovém týmu, nabízí se nám pět základních způsobů jejich vypořádání, které jsou 

uvedeny v tabulce (viz Tabulka 3). 
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Způsoby urovnání 
Přínosy  

stranám sporu 
Platnost řešení 

Ohrožení 

osobních cílů 

Ohrožení 

vztahů 

Stažení Ztráta / Ztráta Krátkodobá Nízké Nízké 

Zahlazení Ztráta / Ztráta Krátkodobá Nízké Vysoké 

Kompromis Ztráta / Ztráta Může být i dlouhodobá Střední Střední 

Konfrontace/řešení Výhra / Výhra Dlouhodobá Vysoké Vysoké 

Urovnání silou Výhra / Ztráta Většinou není dlouhodobá Vysoké Nízké 

Tabulka 3: Porovnání způsobů řešení konfliktů [3] 

Pozn.: Ve sloupci „Přínosy stranám sporu“ jsou napravo uvedeny ztráty, resp. výhry manažera 

projektu a nalevo ztráty, resp. výhry projektového týmu. 

5.4 Sledování průběhu projektu 

Fáze Sledování průběhu projektu, jinak řečeno monitorování a kontrola projektu, je o to 

snazší, čím lépe byl projekt ve fázi Plánování naplánován. Během této fáze dochází 

k zjišťování a ověřování skutečného postupu projektu vůči jeho plánu, a to formou porovnání 

kvantifikovaných hodnot ve stanovených měřících bodech [3]. Jedná se o procesy, které 

začínají zahájením čerpání nákladů procesu a v plném rozsahu působí po schválení plánu 

a zahájení realizace. Důležitou částí této fáze je opět porovnání plnění dílčích prací 

s harmonogramem projektu a s požadavky stanovenými zákazníkem. Všechny získané 

hodnoty (naměřené, získané porovnáním ukazatelů, atd.) by měly být průběžně 

zaznamenávány. Pro přehlednost mohou být zahrnuty přímo do Plánu (popř. harmonogramu) 

projektu. Potřeba průběžně monitorovat, měřit, analyzovat a přezkoumávat vychází ostatně 

i z filozofie normy ISO 9004 [9], kde jsou tyto činnosti specifikovány jako nezbytnost pro 

dosažení udržitelného úspěchu. Informace shromážděné monitorováním a měřením by měla 

organizace (v tomto případě manažer projektu) shromažďovat, analyzovat a vyhodnocovat. 

Analýza shromážděných údajů lépe umožní rozhodování na základě faktů (taktéž jedna 

z hodnot EFQM [7]), které může být aplikováno například při řízení změn v projektu. 

Hlavní roli v procesu Sledování průběhu projektu hraje manažer projektu, který je za jeho 

provedení zodpovědný a jehož povinností je také vytváření zpráv (pravidelných či 

nepravidelných), které mají informovat vedení organizace (interní zpráva) a zákazníka 

(externí zpráva) o průběhu projektu (z hlediska provedení, času a nákladů). 
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5.4.1 Měření v projektu 

Poměrně komplikovaným procesem projektu je stanovení vhodných měřítek, zejména jedná-li 

se o měření kvalitativních a těžce kvantifikovatelných cílů. Rozpoznat v takovýchto případech 

míru splnění požadavku a navrhnout na jejím základě vhodné opravné opatření není lehké. 

Běžnými základními měřítky jsou [3]: 

- Velikost výstupního produktu projektu nebo jeho dílčí etapy, např. počet stran 

dokumentu. 

- Odpracovaný čas nebo výkon, např. počet „člověkohodin”. 

- Jakost produktu, například počet závad v rozdělení podle závažnosti. 

5.5 Uzavření projektu 

Uzavření projektu je fází, ve které dochází k ukončení veškerých aktivit projektu, jsou 

schváleny výstupy projektu a uzavřena veškerá dokumentace. Úspěšné dovedení projektu 

do konce, jeho uzavření a provedení činností s uzavřením souvisejících, jako sestavení 

závěrečné zprávy či závěrečné vyhodnocení projektu, nepatří k činnostem oblíbeným. Mnoho 

organizací si totiž neuvědomuje, že svědomité provedení těchto závěrečných etap nám 

poskytuje důležitý zdroj informací pro neustálé zlepšování našeho projektového 

managementu. Pokud tyto informace tedy budeme schopni ze závěrečného přezkoumání 

průběhu procesu získat, budeme díky těmto zkušenostem při realizaci příštího projektu zase 

o něco chytřejší, jelikož se poučíme z vlastních chyb, a předejdeme tak zbytečným 

nepříjemnostem, jejichž řešení by nám ve výsledku mohlo trvat mnohem déle než samotné 

přezkoumání projektu.  

5.5.1 Akceptace projektu 

Jedním z cílů projektového managementu je dosáhnout toho, aby byl výstup projektu přijat 

zákazníkem. To znamená, že byly splněny podmínky specifikované v dimenzi provedení 

„trojimperativu“ [1]. Právě při akceptaci výstupu projektu se ukáže význam dobrého 

specifikování cílů, kritérií splnění projektu a popsání požadavků zákazníka. Pokud totiž 

budou popsány nedostatečně, dojde na konci projektu ve většině případů k neshodě.  
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Je vhodné, aby schválení výstupu projektu bylo zákazníkem doplněno o hodnocení průběhu 

projektu, které může být zdrojem pro budoucí zlepšení. 

5.5.2 Poučení z realizace projektu 

V literatuře [3] se doporučuje ve prospěch vlastního rozvoje projektového managementu 

vytvořit dokument Poučení z realizace projektu, který obsahuje seznam hlavních faktů, 

rozborů a komentářů z pohledu: 

- hodnocení naplnění cílů projektu, 

- porovnání plánovaných a skutečně dosažených hodnot všech měřitelných výsledků, 

- naplnění plánu jakosti, 

- speciálních podmínek, uskutečněných a zvládnutých rizik projektu, 

- efektivity procedur projektového managementu, 
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6 Charakteristika společnosti A-KOMPLEX a.s. 

6.1 Představení společnosti 

A-KOMPLEX a.s. je konzultační společnost se sídlem v Ostravě, zabývající se především 

poradenskými službami v oblasti zavádění, údržby a správy integrovaného systému řízení, 

přípravou svých zákazníků na certifikaci dle různých standardů, auditorskou činností 

a vzděláváním. Kromě zavádění integrovaného systému řízení (Systém managementu kvality, 

Systém environmentálního managementu, Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci) dle příslušných norem se společnost zaměřuje také na implementaci široké řady jiných 

mezinárodně uznávaných standardů. 

Druhou oblastí působení společnosti A-KOMPLEX a.s. je poskytování řešení v oblasti IT. 

Mezi tyto služby patří tvorba webových stránek, služby v oblasti správy sítě, systémové 

integrace, vzdálená správa IT, tvorba řídících a monitorovacích systémů, dohledových 

systémů, ale i podnikových systémů, jakými jsou například docházkové, kamerové či 

zabezpečovací systémy. 

Ve své bakalářské práci se ovšem soustředím pouze na první ze zmiňovaných činností firmy, 

tedy na její konzultační činnost, především pak na zavádění systému řízení dle normy 

ISO 9001, jelikož právě s touto oblastí jsem se za dobu svého působení ve firmě mohla 

seznámit nejblíže. 

Společnost průběžně sleduje dění na poli certifikace a vývoj trendů na trhu, díky čemuž 

dokáže svým zákazníkům nabídnout aktuální poradenství v oblasti systémů řízení či novinek 

na trhu (případně v legislativě), a poskytnout jim tak potřebný předstih před konkurencí. Tak 

se v sortimentu služeb společnosti A-KOPLEX a.s. v poslední době objevila například 

nabídka na implementaci systému řízení dle norem ISO 20000 (Management služeb IT), 

ISO 27001 (Systém managementu bezpečnosti informací), SA 8000 (Společenská 

odpovědnost) atd. 

V současné době má společnost A-KOMPLEX a.s. 4 stálé zaměstnance, kteří disponují 

širokým portfoliem osobních certifikátů, které shrnují jejich odbornou způsobilost 

a všestrannost. Za zmínku stojí například certifikát Manažer ISMS (bezpečnosti informačních 

systémů), Risk manažer v rámci podnikového řízení nebo Auditor ISO/IEC 2000. 
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Mezi zákazníky firmy patří různě velké společnosti jak z celé České republiky, tak 

ze zahraniční. Portfolio zákazníků pouze potvrzuje všestrannost a adaptibilitu společnosti  

A-KOMPLEX a.s., jelikož do něj spadají firmy působící v nejrůznějších oborech. Ať už jsou 

to firmy zaměřující se na vývoj softwarů, firmy vyrábějící manipulační techniku, magistráty 

jednotlivých měst, zajímající se o implementaci systémů řízení či firmy distribuující teplo. 

6.2 Historie společnosti 

Společnost A-KOMPLEX a.s. vznikla v roce 2008 transformací firmy působící pod 

obchodním názvem Martin Křibík – QMS, podnikající v oblasti poradenství a certifikace, 

a navázala tak na její úspěšné osmileté působení [14]. Tato transformace byla také spojena se 

změnou statutu firmy z fyzické osoby (OSVČ) na akciovou společnost (a.s.). 

V roce 2009 se nabízené služby rozrostly o řešení v oblasti IT, a to po příchodu současného 

obchodního ředitele a zároveň vedoucího oddělení SW, realizace a servisu Ing. Romana 

Šianského, který společnost obohatil svým více než dvacetiletým „know-how“ v oblasti řízení 

a monitorování letišť. Společnost A-KOMPLEX a.s. převzala vývoj centrálních 

monitorovacích systémů, monitorování radionavigačních a radiokomunikačních zařízení, 

monitorování energetiky a ovládání a monitorování letištních světelných a zabezpečovacích 

zařízení [14]. I přes realizované změny však zůstalo těžištěm společnosti poskytovat kvalitní 

služby v oblasti poradenství a vzdělávání, se zaměřením na zavádění, údržbu a správu 

integrovaných systémů řízení. 

V roce 2010 si firma A-KOMPLEX a.s. nechala certifikovat systém managementu jakosti dle 

normy ISO 9001:2008 v těchto oborech: „Poradenství a konzultační služby“ a „Vývoj, 

implementace a servis řídících, monitorovacích a informačních systémů“ [14]. Hlavním 

impulsem byla nutnost certifikace systému pro účast na výběrovém řízení. Certifikát 

ISO 9001 byl rovněž vyžadován při další certifikaci, a to konkrétně u Úřadu pro civilní 

letectví. Přínos certifikace společnost pocítila především v lepší organizaci dokumentace, 

systematizaci společnosti a v jasné strukturalizaci firemních procesů. Přesto ovšem většina 

současných zákazníků certifikát po firmě nevyžaduje a ani ve většině výběrových řízení, která 

v současnosti firma absolvuje, není tento certifikát striktně vyžadován. 
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6.3 Organizační struktura společnosti 

Jak již bylo zmíněno výše, firma má v současné době čtyři stálé zaměstnance. Dále tři členy 

dozorčí rady a tři členy představenstva. Současné organizační schéma, které zobrazuje 

skutečné firemní uspořádání je uvedeno na obrázku níže (Obrázek 7). 

 

 

Obrázek 7: Organizační schéma společnosti A-KOMPLEX a.s [15]. 

Ačkoli se může zdát, že má firma na poměrně širokou oblast svého působení příliš skromný 

počet zaměstnanců, není tomu tak. Firma při současném složení dokáže díky efektivní 

spolupráci jednotlivých členů pracovního týmu všechny své zakázky plnit v požadované 

kvalitě, smluveném časovém rámci a při odpovídajících mzdových nákladech. 

6.4 Současné postavení společnosti na trhu 

Lze říci, že současná situace na českém trhu konzultačním společnostem jako je firma  

A-KOMPLEX a.s. obecně přeje, přestože i v tomto oboru nových firem, tedy potenciálních 

konkurentů, velice rychle přibývá. Firma ovšem stále těží z poměrně nedávného 

„certifikačního boomu“, který na našem trhu začátkem devadesátých let vypuknul, a na který 

jakožto na obchodní příležitost dokázala včasně a pružně zareagovat nabídkou svých 

poradenských služeb. Zároveň si byla schopna svým seriózním přístupem, vysokou 

odborností a zkušeností zaměstnanců a všeobecně dobrými referencemi vybudovat poměrně 

širokou zákaznickou základnu a silné postavení na trhu, což můžeme ostatně vidět 

i na rostoucích ziscích za poslední období. Snížení zisku v roce 2010 můžeme odůvodnit 

zvýšeným investováním do zavedení certifikovaného systému řízení dle normy ISO 9001. Jak 
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ovšem můžeme vidět dále, tato změna firmě očividně prospěla, jelikož hned v následujícím 

roce dokázala při nižším obratu vyprodukovat podstatně vyšší zisk (viz Obrázek 8). 

 

Obrázek 8: Vývoj obratu a zisku v období 2008 – 2011 

7 Současný přístup k plánování a řízení projektů 

7.1 Podmínky a zázemí pro aplikaci projektového řízení 

Většina zakázek společnosti A-KOMPLEX a.s. jsou jednorázová řešení na míru přizpůsobená 

zákazníkovi, s předem daným cílem, předpokládanou kvalitou výsledku, zdroji krytí 

a ve většině případů i termínem splnění. Tyto skutečnosti vytvářejí velice dobré prostředí pro 

aplikaci projektového managementu jakožto způsobu, jak ještě více zefektivnit práci na dané 

zakázce, snížit náklady a v neposlední řadě také podpořit image firmy u zákazníka. Jelikož si 

je vedení firmy těchto skutečností dobře vědomo, zintenzivnilo v poslední době svůj zájem 

o problematiku projektového managementu. Jedním z prvních kroků, který byl ke zvládnutí 

managementu projektů podniknut, bylo zajištění potřebných informačních pramenů, kterými 

v případě firmy A-KOMPLEX a.s. kromě odborné literatury byla i norma ISO 10006 jakožto 

výchozí standard pro management jakosti projektů, navazující na systém zavedený normami 

ISO řady 9000, a doplňující informace o projektech uvedené v normě ISO 9004. Jelikož má 

firma certifikovaný systém řízení, doplnění systému o systém řízení projektů by ji nemělo 

činit větší problémy. Dalším z kroků, jež byl na podporu řízení činností jako projektů 
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proveden, bylo investování do potřebného softwaru, kterým se v tomto případě stal produkt 

řady Microsoft®
 Office 2010 – Microsoft

®
 Project Professional. 

Ke sdílení dat a dokumentů v rámci firmy a pro komunikaci uvnitř ní byly ve firmě nastaveny 

moderní komunikační kanály, které všem zaměstnancům zajišťují okamžitý přístup 

k nejnovějším dokumentům a informacím. Tyto kanály a všeobecně dobře propracovaná 

komunikace ve firmě tvoří taktéž důležitý předpoklad pro úspěšné zavedení projektového 

managementu. Těmito komunikačními kanály konkrétně jsou: 

· firemní intranet (Microsoft SharePoint) 

· mail, telefon, Skype 

· pravidelné firemní porady 

Můžeme tedy konstatovat, že základní komunikační bázi, která je pro správné fungování 

projektového řízení nezbytná, společnost zavedenu má. Otázkou tedy zůstává, jak začít tyto 

nástroje efektivně využívat pro potřeby projektového řízení. 

7.2 Plánování a řízení projektů dnes 

Současné činnosti firmy, mějme teď na mysli zejména uspokojování potřeb zákazníků 

prostřednictvím splnění dané zakázky, jako projekty řešeny nejsou. Přesto lze mezi 

současným přístupem k realizaci zakázky a projektovým managementem najít určité paralely. 

Příkladem může být dodržování základních zásad při realizaci zakázky, které z části postupu 

řešení projektu odpovídají. Průběh takovéto zakázky, od vyslovení přání na trhu až po její 

akceptaci, je popsán níže.  

Většina zakázek z oblasti poradenské a konzultační činnosti firmy vzniká jako reakce 

na poptávku, na základě které je firmou zpracována nabídka, v jejímž rámci je analyzován 

současný stav u zákazníka a navržena předběžná cena. V případě, že zákazník nabídku bez 

připomínek akceptuje, přistupuje se k podepsání smlouvy mezi zákazníkem a firmou. 

Na základě součinnosti firmy a zákazníka je vytvořen hrubý plán „projektu“, ve kterém jsou 

zdůrazněny především důležité termíny, způsob provedení a čerpání zdrojů (materiálních 

i lidských). Firma si mezitím také sama určí, kteří ze zaměstnanců budou na zakázce pracovat 

a kdo za ni bude zodpovídat. Po této přípravě se přistupuje k samotné realizaci projektu, 

během které je jednáno se zákazníkem, a při které jsou blíže specifikovány detaily 
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obchodního případu. Po ukončení všech prací je výsledný produkt předložen zákazníkovi, 

který rozhodne o jeho akceptaci. Na straně firmy je projekt zběžně vyhodnocen, a to včetně 

spokojenosti daného zákazníka, jejíž míra je povětšinou zjišťována přímo při osobním 

kontaktu se zákazníkem, tedy ústně. 

Jelikož je firma A-KOMPLEX a.s. pouze malou firmou, která si zakládá na svém seriózním 

přístupu a na loajalitě svých zákazníků, je při přípravě zakázky či tvorbě jejího plánu 

podceňována role dokumentace. Přestože většina zakázek má charakter spíše středně velký, 

vytvoření alespoň základní dokumentace, jako je Zakládací listina projektu a Plán projektu, 

by bylo na místě. 

Dokumentace současných činností potencionálně řešitelných jako projekty (mějme na mysli 

převážně zakázky) je ve styku se zákazníkem řešena formou smlouvy, která je uzavřená se 

zákazníkem a v níž jsou specifikovány základní požadavky (náklady, termíny, kvalita). Dále 

je povětšinou s využitím softwaru Microsoft
®
 Excel vytvořen dokument, v němž je zahrnut 

základní přehled jednotlivých úkolů, přiřazení pracovníků k těmto úkolům, v němž jsou taktéž 

uvedeny nejdůležitější termíny a z něhož je pomocí grafického odlišení patrný i průběh 

projektu (splněné úkoly jsou barevně odlišeny). Tento dokument slouží jak pro interní potřeby 

firmy, tak pro lepší orientaci zákazníka. 

Je třeba si uvědomit, že klasické řízení projektu, tak jak jsem jej představila v teoretické části 

této práce, bude nutno pro malou velikost firmy a nízký počet zaměstnanců mírně přizpůsobit. 

7.3 Specifika řízení projektů v malé organizaci 

Projektový management, který byl zpočátku typický spíše pro větší společnosti, stále více 

nabývá na významu i u společností středního a malého charakteru, které se většinou setkávají 

s jednorázovými činnostmi, na které mají vymezené zdroje a čas. 

Hlavní specifika řízení projektů v malých organizacích lze vystihnout v těchto bodech [3]: 

- Kratší doba trvání projektu (3 měsíce – 1 rok). 

- Finanční objemy představují cenu (celkové náklady) projektu. 

- Menší projektové týmy. 

- Méně komplikovaný rozpis prací projektů. 
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- Zpracování plánovacích a kontrolních úkonů probíhá manuálně či s podporou 

jednoduchých softwarových nástrojů (MS Office). 

- Manažer projektu bývá zároveň manažerem společnosti a účastníci projektu s ním 

bývají denně v kontaktu, což snižuje nároky na formální projektový reporting. 

8 Navrhovaný přístup k plánování a řízení projektů 

Za dobu spolupráce s firmou A-KOMPLEX a.s. jsem měla možnost nahlédnout do zákulisí 

průběhu realizace zakázek, a dostatečně se tak sblížit se současným přístupem firmy k pracím 

na svých obchodních případech. Během této doby jsem měla dostatečný prostor i podklady 

k tomu, abych si o současném fungování vytvořila vlastní představu a zároveň ji porovnala 

s ideálním průběhem řízení projektů tak, jak jsem si jej mohla nastudovat v odborné literatuře. 

Po konzultacích se společností bylo rozhodnuto, že prvním krokem vstříc novému řízení 

projektů bude vypracování dokumentované metodiky řízení projektu, která bude přizpůsobena 

podmínkám firmy a která bude vyhotovena formou směrnice. 

8.1 Tvorba metodiky řízení projektů 

Směrnice popisující metodiku řízení projektů vznikala ve spolupráci s firmou za pomocí 

jejího dosavadního „know-how“ v oblasti projektového řízení, s přihlédnutím k normě 

ISO 10006 [2], odborné literatuře, především pak publikaci A. Svozilové [3], 

a Komentovanému vydání – Management rizik pro organizace a systémy [16]. Směrnice byla 

v průběhu své tvorby opakovaně konzultována s firmou A-KOMPLEX a.s. a jednotlivé 

kapitoly byly upravovány a přizpůsobeny tak, aby odpovídaly potřebám a možnostem 

společnosti. 

Směrnice je v obecném slova smyslu dokument, zahrnující popisy jednotlivých procesů, které 

tvoří systém managementu jakosti, a který je závazný pro celou organizaci [17]. V případě 

této práce se jedná o směrnici řízení projektů, která je vytvořena s ohledem na nové trendy 

v oblasti projektového řízení a která je koncipována tak, aby odpovídala principům 

managementu jakosti, jimiž se firma řídí. Vypracovaná směrnice pro řízení projektů je 

přiložena na konci této práce jako Příloha 4. 



- 45 - 

 

Největším problémem při tvorbě směrnice byla její srozumitelná formulace. Jelikož má 

směrnice sloužit jako návod pro zaměstnance, informující o tom, jak při pracích na projektu 

postupovat či jak se v té které problémové situaci zachovat, je třeba ji nepsat obecně, nýbrž 

konkrétně, nejlépe s uvedením různých praktických příkladů, což může být mnohdy pro 

studenta bez patřičných zkušeností a praxe dosti nelehký úkol. Další komplikací, která se 

v průběhu vývoje směrnice objevila, byla potřeba vytvoření podmínek pro doposud téměř 

neexistující management rizik projektů. Jelikož firma do té doby s managementem rizik 

pracovala jen velice okrajově, bylo potřeba vytvořit jednotný přístup k řízení rizik projektů, 

stejně tak jako ucelený postup pro identifikování a hodnocení rizik Problematická pak byla 

zejména tvorba systému hodnocení rizik, který bylo nutno vytvořit pokud možno jednoduše, 

přehledně a zároveň efektivně tak, aby jeho tvorba pro již tak vytížené zaměstnance nebyla 

příliš náročná a zajistila maximální efekt. Dle zvážení společnosti a vzájemných konzultacích 

bylo přistoupeno k hodnocení rizik podle pravděpodobnosti výskytu a míry závažnosti, na 

základě nichž jsou identifikovaná rizika řazena do tabulek a následně přehledně graficky 

zobrazena v mapě rizik. Při tvorbě tohoto hodnocení rizik bylo čerpáno především 

z komentovaného vydání ONR 49002-1 „Management rizik pro organizace a systémy“, 

vydaného Českým normalizačním institutem [16]. 

Vytvořená směrnice byla předložena firmě k závěrečnému připomínkování, které bylo 

provedeno pod vedením ředitele společnosti a proběhlo bez větších komplikací. Po doladění 

menších nesrovnalostí (většinou v podobě korekce nevhodných formulací), zjištěných 

v procesu připomínkování, byla směrnice předložena ke schválení, které provedl ředitel 

společnosti a na jehož základě se směrnice s platností od 1. 3. 2012 stala součástí 

dokumentace systému řízení společnosti. Díky intranetu společnosti, jehož je taktéž součástí, 

je směrnice přístupná všem zaměstnancům. Směrnice bude používána u těch obchodních 

případů firmy, o kterých ředitel společnosti rozhodne, že budou řízeny jako projekty. 

Povinností všech současných zaměstnanců podílejících se na řešení projektů, případně 

zaměstnanců, kteří se v budoucnu na řešení projektů podílet budou, je se se směrnicí seznámit 

a pokyny a návody v ní uvedenými se řídit. 

8.1.1 Struktura směrnice řízení projektů 

Vypracovaná směrnice je dle tematických okruhů rozdělena do 15 kapitol. Na jejím začátku je 

kromě účelu dokumentu a vymezení základních pojmů uvedeno také kritérium, podle něhož 
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se bude rozhodovat o tom, které činnosti budou řízeny jako projekty – v tomto případě je 

rozhodující stanovisko ředitele společnosti. Následuje stručná rekapitulace základních zásad 

managementu jakosti projektů. V dalších kapitolách „Iniciace projektu“ a „Plánování 

projektu“ jsou blíže popsány činnosti probíhající v počátečních fázích projektu. Důraz je zde 

kladen především na vytvoření potřebných dokumentů, kterými jsou Zakládací listina 

projektu (její vzor je rovněž součástí směrnice) a Plán projektu, které jsou důležitým zdrojem 

informací o projektu. Další kapitola, kapitola sedmá – „Harmonogram projektu“ – se 

zaměřuje na časový rámec a průběh projektu a zdůrazňuje nutnost plánování kontrolních dnů 

a stanovování termínů projektu. V kapitole 8 „Projektový tým“ je popsána tvorba 

projektového týmu a pravidla s ní související, včetně základních pravidel komunikace v rámci 

týmu. Jednotlivé činnosti řízení projektu jsou shrnuty v navazující kapitole „Řízení 

projektových prací“. Pozornost je také věnována rizikům, která mohou v průběhu realizace 

projektu nastat, a negativně tím ovlivnit jeho průběh - více o této problematice v kapitole 9. 

Informace ke kapitolám „Zdroje projektu“ a „Náklady projektu“ jsou ve směrnici zmiňovány 

jen velice okrajově, a to z důvodu absence dat z těchto oblastí (firma si přeje ponechat tyto 

údaje pouze pro interní potřeby). Na samém závěru pak nalezneme kapitoly týkající se 

kontroly projektu a jeho uzavření. 

8.2 Využití softwarových nástrojů při řízení projektů 

V současné době, kdy je kladen velký důraz na rychlost, kvalitu provedení a přesnost práce je 

úspěšné řízení projektů bez využití softwarových nástrojů velice obtížné. Současné na trhu 

dostupné programy umožňují rychlou transformaci projektu do přehledných schémat, 

doplněných spoustou užitečných dat a informací o projektu. Také provádění rychlých zásahů 

a změn do již rozpracovaného projektu je s jejich pomocí velice jednoduché a navíc bez 

potřeby celý projekt předělávat. Ovládání těchto nástrojů sice vyžaduje znalost projektové 

problematiky, ale pokud ji uživatel má, tvorba samotných projektů již není tak náročná a po 

základním seznámení (například prostřednictvím vhodné literatury) jsou i nepříliš zkušení 

uživatelé schopni základní schéma projektu vytvořit. 

Jedním z vhodných programů, který blíže zmíním i v této práci, je Microsoft
®
 Project 

Professional, se kterým jsem se během času, který jsem věnovala problematice projektového 

managementu, měla možnost blíže seznámit a na vlastní kůži si vyzkoušet, zda je jeho využití 

opravdu pro projektový management přínosné. 



- 47 - 

 

8.2.1 Software Microsoft
®
 Project 

Software Microsoft
®
 Project Professional je nástroj společnosti Microsoft zaměřující se 

na projektový management. Ačkoli je často představován jako součást sady MS Office, je 

pouze jeho externí součástí a není zde ani ve vyšších edicích přidáván. Licenci pro jeho 

užívání si zájemce musí obstarat zvlášť. V současnosti jsou na trhu dostupné dvě verze – 

Standard a Professional. Pro operační systém Windows byl tento software poprvé vydán 

v roce 1990 a zatím poslední verze pochází z roku 2010. MS Project je určen lidem 

zasvěceným do projektové problematiky, jakými mohou být například projektoví manažeři, 

kterým usnadňuje práci s řízením projektu a vedením projektového týmu.  

MS Project nabízí v oblasti projektového managementu opravdu široké využití, ve své práci 

vyjmenuji tedy alespoň ty nejdůležitější funkce. Software umožňuje rychle a efektivně tvořit 

a spravovat jednotlivé úkoly projektu, přiřazovat jim zdroje (materiální, finanční i lidské) 

a nastavovat a upravovat jejich dobu trvání. S jeho pomocí také snáze dokážeme realizovat 

změny v projektu, lépe sledovat termíny pro dokončení jednotlivých úkolů, potažmo celého 

projektu, či průběžně sledovat vytíženost jednotlivých zdrojů. Datum dokončení či započetí 

projektu nám software dokáže na základě zadaných informací (datum zahájení, resp. datum 

dokončení) s ohledem na přednastavenou pracovní dobu, svátky či víkendy sám vypočítat. 

Poté, co do softwaru zadáme jednotlivé úkoly včetně předpokládaných dob trvání, je schopen 

nám zobrazit také data zahájení a dokončení jednotlivých úkolů, a to dokonce s ohledem 

na to, zda požadujeme nejbližší či nejpozdější možné datum. U zadaných úkolů se dají 

nastavit také tzv. „předchůdci“, tedy vazby určující vztah mezi úkoly. Vztahem je myšleno 

vymezení vazeb mezi úkoly, tedy na příklad to, zda mohou úkoly probíhat současně nebo zda 

musí být úkol započat až po dokončení předcházejícího. 

Výstupy z MS Project mohou být různé, vybrat si lze z Ganttova diagramu, kalendáře, 

týmového plánovače, seznamu zdrojů či síťového grafu, vyhodnotit si navíc dle metody 

PERT můžeme i kritickou cestu. Posloupnost jednotlivých úkolů si navíc můžeme zobrazit 

také na přehledné časové ose. Všechny tyto výstupy mohou být sdíleny a synchronizovány 

s MS SharePoint, a tím pádem tedy kdykoli dostupné všem členům projektového týmu. 

Dle mého názoru a zkušenosti nabyté během práce s MS Project, je zacházení s tímto 

softwarem oproti ostatním nástrojům sady Office, se kterými jsem se doposud setkala 

(především Word, Excel, Power Point, Visio), o něco složitější. Bez alespoň základní znalosti 

problematiky řízení projektů je podle mě práce s tímto softwarem nemožná. Slabinu softwaru 
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jsem čas od času viděla v jeho nepřehlednosti. Na to, jak velké množství funkcí nabízí, není 

vždy úplně snadné všechny z nich najít. Ze začátku mi tak činilo problémy navázat na sebe 

jednotlivé úkoly tak, aby splňovaly mé požadavky, či zadat do softwaru jinou pracovní dobu, 

než byla přednastavená. Co se týká doby trvání úkolu, program nejlépe pracuje s údaji 

zadanými ve dnech, či týdnech. Pokud pracujeme s údaji zadanými v hodinách, můžeme 

narazit na problémy, především s určováním dob zahájení a ukončení úkolů či projektu, ale 

i se zobrazováním na časové ose či v kalendáři. Celkově je ovšem můj názor na tento software 

veskrze pozitivní a jeho využití zejména u složitějších nebo dlouhotrvajících projektů vidím 

jako velice přínosné. 

Ve firmě A-KOMPLEX a.s. je pro řízení projektů již nějakou dobu software Microsoft
®

 

Project Professional k dispozici, při práci na projektech ovšem není bohužel příliš hojně 

využíván. Jedním z důvodů, proč MS Project často při řešení projektů zůstává stranou, je, že 

si firma při řešení zejména menších projektů poměrně dobře vystačí s tabulkovým procesorem 

MS Excel, který při řešení zakázek běžně využívá, a na který je zvyklá. Dalším důvodem je 

také to, že ne všichni zaměstnanci firmy s tímto programem umějí dostatečně dobře zacházet, 

a k řešení projektů jej tedy nevyužívají. 

8.2.2 Vzorový projekt řešený s podporou softwaru MS Project 

Jedním z projektů firmy A-KOMPLEX a.s. byla příprava zákazníka na certifikaci systému 

řízení dle normy ISO 9001. Zákazníkem byla firma (její jméno po dohodě se společností  

A-KOMPLEX a.s. úmyslně nezmiňuji), působící v oblasti vývoje informačních systémů, 

která potřebovala certifikovat systém z důvodu účasti na výběrovém řízení, ve kterém byla 

certifikace požadována. Po vzájemné dohodě s firmou A-KOMPLEX a.s. jsme se rozhodli 

demonstrovat využití MS Project v praxi právě na tomto projektu.  

V první fázi bylo potřeba specifikovat jednotlivé úkoly, které bude v průběhu práce na tomto 

projektu nutné udělat (jak již ze strany firmy A-KOMPLEX a.s., tak ze strany zákazníka), 

těmto úkolům jsme pak společně s pracovníky firmy přiřadili doby trvání, určili návaznost 

jednotlivých úkolů, tedy to, kterému úkolu jaký úkol předchází, a přiřadili zdroje, v tomto 

případě pouze lidské zdroje, tedy kdo bude co vykonávat. Druhou fázi, tedy zpracování tohoto 

návrhu s využitím MS Project, jsem již měla na starost já sama. Proto bylo nutné, abych 

se s tímto software dostatečně seznámila, v čemž mi byla velice nápomocna kniha Řízení 

projektů v Microsoft Project 2010, autorů T. Kubálka a M. Kubálkové [18]. 
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Společně s firmou jsme se shodli celkem na 37 úkolech a podúkolech, které bude třeba 

v průběhu práce na projektu vykonat a které jsem včetně potřebné hierarchie, předem 

dohodnutých dob trvání a zdrojů do programu zadala. Jelikož tento projekt neměl pevně 

stanoven termín ukončení, ale pouze datum zahájení, nechala jsem datum ukončení 

a celkovou dobu trvání projektu na základě jednotlivých dob trvání úkolů automaticky 

stanovit. U jednotlivých úkolů jsem dále nastavila vzájemné vazby, které jsem nechala 

zobrazit v Ganttově diagramu a následně také v síťovém grafu.  

Výstupy z MS Project jsou přiloženy v příloze této práce. K nalezení je zde seznam 

jednotlivých úkolů včetně jejich dob trvání, zahájení a dokončení, názvů zdrojů a vymezení 

vzájemných vazeb (Příloha 1). Dále zpracování projektu ve formě Ganttova diagramu 

(Příloha 2) a část síťového grafu automaticky vypracovaného systémem (Příloha 3). Síťový 

graf pro jeho veliký rozsah (37 úkolů) z praktických důvodů v této práci nebylo možno uvést 

v plném rozsahu.  
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9 Závěrečné shrnutí navrhovaných opatření ke zlepšení 

Za dobu mého působení ve firmě A-KOMPLEX a.s. jsem měla možnost poznat velice dobré 

pracovní prostředí a fungující pracovní kolektiv, který se stejně jako celá společnost snaží 

neustále vyvíjet a zlepšovat. Právě z důvodu dalšího zlepšování se společnost rozhodla 

zdokonalit plánování a řízení projektů, a proto jsme po společné konzultaci pro tuto 

bakalářskou práci vybrali právě téma „Možnosti zdokonalení přístupu k plánování a řízení 

projektů“, v jehož rámci jsem jako nezávislý pozorovatel měla analyzovat současný přístup 

k plánování a řízení projektů, odhalit případné nedostatky a navrhnout opatření ke zlepšení, 

která by společnosti pomohla současný přístup zlepšit. 

Většina obchodních případů, na kterých firma pracuje, je řešitelná jako projekt. Firma má 

taktéž vybudované poměrně dobré zázemí k tomu, aby mohla projektový management 

aplikovat. Ve skutečnosti se ovšem často setkáme s tím, že ne všechny prostředky jsou pro 

tyto účely využívány. Asi největší slabinu spatřuji ve skutečnosti, že ve firmě zatím nebyl 

ustanoven jednotný přístup k plánování a řízení projektů. Tento problém jsem se pokusila 

vyřešit návrhem jednotné metodiky pro řízení projektů, kterou jsem firmě předložila ve formě 

směrnice a která byla zpracována na míru firemním potřebám, včetně konceptu Zakládací 

listiny projektu. Tato směrnice se stala součástí firemní příručky jakosti a všichni zaměstnanci 

s ní v nejbližší době budou seznámeni. 

Další slabé místo vidím v tvorbě projektové dokumentace, která je v současné době tvořena 

jen z části (v porovnání s dokumenty uvedenými v teoretické části práce) a ne zcela podle 

pravidel projektového managementu. Při tvorbě dokumentace navrhuji postupovat dle výše 

zmíněné směrnice a každý projekt doporučuji zahájit zakládací listinou zpracovanou dle 

přiloženého vzoru. Kromě běžně využívaného programu MS Excel radím zejména 

u složitějších projektů využívat také MS Project, jehož výhody jsem ve firmě demonstrovala 

na vzorovém projektu. 

Jelikož úspěch každého projektu je ovlivněn riziky, měla by se firma A-KOMPLEX a.s. také 

zaměřit o něco důsledněji na možná rizika každého svého projektu. Rizika by měla být lépe 

identifikována a vyhodnocována, tak, aby se jejich případnému výskytu mohlo co nejúčinněji 

předcházet. Postup, jak rizika identifikovat a vyhodnocovat, je taktéž součástí navržené 

směrnice pro řízení projektů. 
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Posledním návrhem na zlepšení je lepší zacházení s ukončenými projekty. Tyto projekty by 

měly být ve firmě vnímány jako důležitý zdroj informací sloužících k neustálému zlepšování, 

na základě kterého by měla firma analyzovat své vlastní chyby a být schopna se z nich při 

dalších projektech poučit. Pokud ovšem nebudou všechny ukončené projekty vyhodnocovány, 

včetně vyhodnocení spokojenosti zákazníka, budou všechny tyto důležité informace pro firmu 

jen těžko dostupné. Navrhuji tedy zaměřit se oproti současnému stavu více na ukončené 

projekty a tyto důležité informace z nich systematicky získávat a ukládat. 

 

 

Na samém závěru bych ráda konstatovala, že úroveň dosavadního projektového managementu 

je ve firmě zvládnuta dobře. Oceňuji zejména hlubokou znalost zaměstnanců a vedení o této 

problematice, velice dobře vybudovanou komunikační síť a dostupnost potřebného 

programového vybavení. Jsem přesvědčena o tom, že pokud společnost A-KOMPLEX a.s. 

začne všechno dostupné zázemí využívat ještě častěji a efektivněji, bude plánování a řešení 

projektů snazší a systematičtější. 

 

  



- 52 - 

 

ZÁVĚR 

Cílem předložené práce bylo analyzovat současný přístup k plánování a řízení projektů 

v prostředí konzultační společnosti, která se zasazuje o to, aby její činnosti byly řízeny jako 

projekty, a to v souladu s nejnovějšími poznatky o projektovém managementu.  

Práce byla zahájena podrobnou rešerší domácí a zahraniční literatury pojednávající 

o projektovém managementu a nejnovějších trendech v této oblasti. Využita byla jak odborná 

literatura, aktuální zahraniční články z databází ScienceDirect či Elsevier, tak především 

normy zabývající se touto problematikou (zejména pak ISO 10006). Výsledek této rešerše je 

možno shlédnout v teoretické části této práce. 

Po nabytí potřebných znalostí o problematice současného projektového managementu 

bylo přistoupeno k samotné analýze stavu plánování a řízení projektů v konkrétní konzultační 

společnosti. Po prvotním seznámení se zaměstnanci, organizační strukturou a s běžnými 

pracovními podmínkami ve společnosti byl nejprve formou konzultací analyzován současný 

přístup k řízení projektů a také vyhodnoceny očekávané přínosy plynoucí ze zavedení 

projektového managementu. Po této přípravě byla analyzována dokumentace minulých 

i současných firmou zpracovávaných projektů a byly diskutovány běžné problémy, které se 

vyskytují v souvislosti s projekty, resp. obchodními případy řešenými jako projekty. Dále 

byla rámcově představena softwarová podpora, kterou společnost při práci na projektech 

běžně využívá, firemní intranet a veškeré komunikační kanály.  

Z takto získaných informací byla provedena analýza současného průběhu plánování a řízení 

obchodních případů a procesů, která byla zaměřena na možnost aplikace zásad managementu 

projektů. Na základě této analýzy pak byla navržena opatření ke zlepšení, z nichž 

nejvýznamnějším byla potřeba vytvoření jednotné metodiky k plánování a řízení projektů. 

Tato metodika byla následně zpracována ve formě směrnice řízení projektů, která byla 

vytvořena s ohledem na pracovní podmínky a specifické potřeby společnosti. Důraz byl 

kladen především na vytvoření jednotného přístupu k projektové dokumentaci, k řízení rizik, 

a k implementaci přístupů neustálého zlepšování. Tato směrnice byla připomínkována, 

a po provedení menších formálních úprav schválena a zařazena do firemní dokumentace 

systému řízení s platností od 1. 3. 2012.  
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Kromě analýzy přístupů k plánování a řízení projektů proběhla ve firmě také analýza 

možností využití softwarové podpory pro management projektů. Jako vhodný se ukázal 

software Microsoft
®
 Project, který je ve společnosti rovněž k dispozici. Výhody a možné 

použití tohoto softwaru bylo demonstrováno na konkrétním projektu tou dobou řešeném 

ve společnosti, který byl s jeho využitím zpracován. Výstupem z takto zpracovaného projektu 

byla diferenciace jednotlivých úkolů a podúkolů, stanovení dob trvání, jak jednotlivých 

činností, tak celého projektu, vytvoření Ganttova diagramu a zpracování síťového grafu. 

 

V závěru práce jsou vyjmenovány další, již ne tak podstatné nedostatky a příležitosti 

ke zlepšení, zjištěné při analýze současného plánování a řízení projektů, která byla provedena 

během řešení této bakalářské práce. Ke každému zjištěnému nedostatku je navržen adekvátní 

návrh opatření ke zlepšení, který je zpracován s ohledem na autorce této práce známé 

prostředí a podmínky společnosti tak, aby jej bylo v budoucnu možno realizovat. Zdůrazněny 

jsou rovněž možné příležitosti ke zlepšení, a to zejména z toho důvodu, aby je firma 

v budoucnu mohla využít v rámci procesu neustálého zlepšování. 
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1. ÚČEL DOKUMENTU 

Účelem dokumentu je stanovit metodiku řízení jakosti projektů, která vytvoří 
ucelený rámec tvorby projektů dle postupů a zásad přispívajících k lepšímu 
plánování, organizování, řízení a kontrole zdrojů. 

2. ROZSAH PŮSOBNOSTI 

Zde uvedená metodika managementu jakosti projektů je platná pro všechny 
realizované projekty, které bylo (po vydání této směrnice) rozhodnuto realizovat jako 
projekty. Toto rozhodnutí provádí ředitel společnosti. Směrnice je platná pro všechny 
pracovníky, kteří se podílejí na projektu, respektive projektových týmů. Je povinností 
zaměstnanců se s touto směrnicí seznámit a řídit se jí. 

3. NA ÚVOD - ZÁKLADNÍ POJMY 

 

Pojem Vysvětlení/definice 

Projekt Jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených 
činností s daty zahájení, ukončení, prováděný pro dosažení cíle, 
který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení daných 
časem, náklady a zdroji. 

Management projektu Plánování, organizování, monitorování, řízení a předkládání zpráv o 
všech aspektech projektu a motivace všech zúčastněných 
dosáhnout cílů projektu. 

Plán jakosti Dokument, v němž je specifikováno, které postupy a související 
zdroje se musí pro specifický projekt, produkt, proces, nebo 
smlouvu použít, kdo je používá a kdy se používají. 

Proces Soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, 
které přeměňují vstupy na výstupy. 

Riziko Účinek nejistoty na dosažení cílů. (ČSN ISO 31000:2010) 
(Zdroj:ČSN ISO 10006: 2004) 
 

4. ZÁSADY MANAGEMENTU JAKOSTI PROJEKTŮ 

4.1. Zaměření na zákazníka 

Je nutné rozumět současným potřebám a umět dobře předvídat budoucí potřeby 
zákazníka. Požadavky zákazníka mají být dobře a jasně pochopeny. Na základě 
potřeb a očekávání zákazníka jsou vyvozeny cíle projektu. Tyto cíle mohou být 
v průběhu projektu dále rozpracovány a přizpůsobovány požadavkům zákazníka. 
Cíle projektu jsou dokumentovány v Plánu projektu a podrobně popisují, čeho má být 
dosaženo. Cíle jsou taktéž evidovány v Zakládací listině projektu - ZLP. 
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4.2. Vedení a řízení zaměstnanců 

Zaměstnanci podílející se na projektu musí být dobře řízeni a organizováni. Před 
začátkem každého projektu je potřeba jmenovat tzv. vedoucího projektového týmu. 
Tato osoba má přesně vymezené pravomoci a odpovědnosti při řízení projektu a je 
zodpovědná za to, že systém managementu jakosti projektu bude vybudován, 
aplikován a udržován. Dohlíží na to, aby bylo dosaženo cílů projektu při dodržení 
všech stanovených požadavků na projekt. Organizační struktura projektu je uvedena 
v ZLP. 

4.3. Zapojení zaměstnanců 

Každý pracovník organizace má při účasti na projektu jasně vymezenou 
odpovědnost a pravomoc. Pokud nebude stanoveno jinak, je za výběr a jmenování 
týmu pro daný projekt zodpovědný vedoucí projektového týmu. Organizační struktura 
daného týmu musí být stvrzena v ZLP. 

4.4. Procesní a systémový přístup 

Tak jako ve všech oblastech podnikového řízení, i při řízení projektů je potřeba 
dodržovat zásady procesního přístupu a vnímat jednotlivé procesy projektu jako 
vzájemně související, propojené a na sebe navazující. Pro zajištění jejich efektivní 
propojenosti musí být vytvořeny komunikační kanály. Tyto kanály musí být vytvořeny 
jak v rámci projektového týmu, tak vzhledem k zadávající organizaci. Těmito 
komunikačními kanály mohou být například pravidelně konané porady projektového 

týmu mezi sebou či mezi zadávající organizací. Procesy projektu včetně jejich 
návazností jsou jasně identifikovány a popsány v PP. 

4.5. Neustálé zlepšování 

Každá organizace nese zodpovědnost za neustálé zlepšování efektivnosti 
a účinnosti procesů, které v rámci ní probíhají a za které je zodpovědná. Informace, 
které jsou získávány během projektu, jsou shromažďovány a zaznamenávány v PP. 
Shromážděné informace jsou analyzovány a výsledky těchto analýz jsou používány 
v procesu neustálého zlepšování. 

4.6. Rozhodování na základě faktů 

Data získaná z analýzy procesů a informace o průběhu a aktuálním stavu 

projektu jsou zaznamenávána (v projektovém plánu). Tyto záznamy slouží 
k posouzení, zda dosažený stav odpovídá požadavkům a cílům projektu. Pokud je 
stav projektu vyhodnocen jako nevyhovující, dojde na základě těchto poznatků 
k revizi Plánu projektu. 
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5. INICIACE A ZAHÁJENÍ PROJEKTU 

Iniciace projektu je zahájena rozhodnutím ředitele, který rozhodne o tom, že 
konkrétní zakázku je třeba řešit jako projekt. Během procesu iniciace projektu je 
třeba se zaměřit na stanovení cílů projektu, vytvoření základních předpokladů 
realizace, stanovení potenciálních rizik a vymezení organizační struktury 
projektového týmu, včetně přidělení povinností a odpovědností. 

Zadavatel (resp. investor projektu) během této fáze formuje své představy 
o cílech projektu a o tom, co má být jeho splněním dosaženo. 

5.1.  Zakládací listina projektu 

Zakládací listina projektu (ZLP) je dokument, který formalizuje existenci projektu 

a jednoznačně přiděluje vedoucímu projektu potřebnou pravomoc a odpovědnost pro 
použití zdrojů a naplnění požadavků spojených s realizací projektu. ZLP musí 
obsahovat definici předmětu a cílů projektu. Tento dokument oficiálně přiděluje práce 
na projektu. Obsahuje specifikaci projektu, tedy: [1] 

 

· o jaký projekt se jedná,  

· kdo je pověřen jeho realizací, 

· jaký je rozsah jeho pravomocí, 

· jaké jsou podmínky a omezující kritéria realizace 

 

ZLP vzniká v průběhu iniciace projektu jako výsledek spolupráce ředitele firmy 
a vedoucího projektu. V úvahu připadá také situace, že ředitel firmy je zároveň 
vedoucím projektu, v tomto případě je hlavním autorem ZLP ředitel, který může 
případně spolupracovat s projektovým týmem. Ředitel taktéž zodpovídá za vznik 
ZLP. 

 

ZLP rámcově obsahuje: 

· název projektu 

· cíle projektu, jichž má být realizací dosaženo 

· ustanovení organizačních vztahů v rámci projektu a projektového týmu 

· stanovení povinností a odpovědností členů podílejících se na realizaci projektu 

· rámcové vymezení finančního krytí 

· základní časový rámec 

· prohlášení o schválení tohoto dokumentu, včetně podpisů zúčastněných členů 

 

Vzorová ZLP je uvedena v příloze této směrnice (Příloha 1). 
 

ZLP bude vyhotovena v jedné kopii a bude uložena v elektronické podobě 
v příslušné složce na intranetu společnosti. 
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5.2.  Stanovení cíle(-ů) projektu  

Cílem rozumíme popisu účelu, ke kterému je projekt založen. V našem případě 
bude cílem služba, která je vytvořena realizací projektu. Cíle projektu mají zcela 
zásadní význam, protože: 
 

· jsou základem smlouvy mezi zákazníkem projektu a jeho dodavatelem, 

· specifikují předmět projektu a určují výstupy, které mají být realizací projektu 
dosaženy, 

· jsou základem pro procesy plánování, volbu postupu a metod, správného 
harmonogramu a stanovení nákladů na projekt, 

· díky jejich porovnání se současným stavem jsme schopni posoudit stádium 

současného vývoje produktu, popř. jeho úspěšné dokončení 

6. PLÁNOVÁNÍ PROJEKTU 

Jedná se o soubor činností směřujících k vytvoření plánu na dosažení cílů 
projektu za využití dostupných zdrojů a pracovních sil. Předběžný nástin těchto 
činností probíhá již ve fázi iniciace projektu, úplně se tyto činnosti ovšem začínají 
rozvíjet až po podepsání smlouvy mezi realizačními stranami, tedy zadavatelem 
projektu a projektovou organizací. 
 

Mezi základní činnosti plánování projektu patří: [1] 

 

· transformace cílů projektu do konkrétní podoby (předmětu, služby) 

· plánování a řízení projektové komunikace 

· posuzování návrhu, vytváření odhadů a předpokladů o časovém plánu, 
finančním rozpočtu 

· optimalizace navrženého plánu 

· schválení a akceptace navrženého plánu vedoucím projektu 

 

Výstupem z procesu plánování procesu by měl být Plán projektu (dále jen PP). 

Plán projektu je dokument, který ve své podstatě specifikuje výstupy předchozí fáze. 
Slouží především pro komunikaci uvnitř projektového týmu a mezi projektovým 
týmem a vedením společnosti. Součástí projektového plánu je také harmonogram 

realizace projektu. 

6.1. Plán projektu 

V tomto dokumentu jsou popsány jednotlivé fáze projektu, včetně jednotlivých 
kroků podnikaných v každé jednotlivé fázi. Jsou zde popsány a charakterizovány 
zdroje vstupující do projektu a požadované výstupy, v které mají jednotlivé fáze 

vyústit. 
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Součástí Plánu projektu (PP) je jasná definice předmětu projektu, která je 

obvykle zpracována v první kapitole, a harmonogram projektu, ve kterém jsou jasně 
stanoveny požadavky na termíny, které musí být dodržovány. [1] Plán projektu slouží 
zároveň také jako plán jakosti. 
 Pokud nebude stanoveno jinak, vytvoření plánu projektu má na starosti 
vedoucí projektu. Plán projektu musí být schválen ředitelem firmy. 
 

PP patří spolu se ZLP do základní dokumentace projektu. Pokud budou 
v průběhu realizace navrženy změny PP, je třeba je formou dodatku přiložit k PP 

a stvrdit je podpisem obou smluvních stran, tedy kompetentní osoby na straně 
zadavatele projektu, tak vedoucího projektu. 

 

Zadavatelem projektu rozumíme zadávající organizaci, která je zároveň 
sponzorem projektu. Ve speciálních případech může být zadavatelem projektu 
i samotná projektová organizace, která uskutečňuje projekt. 

 

Součástí PP je i harmonogram projektu, ve kterém je rozepsán časový průběh 
projektu. Harmonogram projektu je nutno tvořit tak, aby z něj byl viditelný vývoj 
projektu. Vhodné je například použít rozlišovací prvky k odlišení již splněných 
položek. 

7. HARMONOGRAM PROJEKTU 

K tomu, aby mohl být projekt úspěšně realizován, je potřeba správně identifikovat 
jednotlivé projektové činnosti a jejich vzájemnou časovou a logickou provázanost. 
Proto by i harmonogram měl být vytvořen tak, aby z něj tato návaznost byla jasně 
zřetelná. Z harmonogramu je možné vyčíst, posloupnost činností během řešení 
projektu a jejich vzájemnou závislost a provázanost. Harmonogram je sestrojen 

nejlépe graficky s využitím časové osy či odpovídajícího softwaru. 
Harmonogram je výsledkem součinnosti vedoucího projektu a zadavatele 

projektu, kteří se na souslednosti a termínech splnění jednotlivých projektů domluví 
a zaznačí je do harmonogramu. Kromě konkrétních termínů plnění dílčích činností 
projektu je třeba do harmonogramu zaznamenat také termíny kontrolních dnů, 
během kterých se bude srovnávat skutečný průběh projektu s plánem, potažmo 
harmonogramem projektu. 

Během realizace projektu může docházet ke změnám a upřesnění 
harmonogramu, tyto změny ovšem vždy musí být odsouhlaseny jak vedoucím 
projektu tak zadavatele projektu. Původní verze harmonogramu musí být navíc vždy 
uložena, k případným dohledávkám či nedorozuměním. 

8. PROJEKTOVÝ TÝM 

Členové projektového týmu jsou navrženi vedoucím projektu a schváleni 
ředitelem. Jednoznačné sestavení projektového týmu je uvedeno včetně jednotlivých 
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změn a aktualizací v PP. Aktualizace musí být do PP značeny tak, aby bylo možno 
sledovat historii složení projektového týmu. 

V rámci řešení méně rozsáhlých projektů může nastat také situace, kdy je 
řešitelem projektu pouze jeden člen, který je zároveň vedoucím projektu (popřípadě 
se jedná o samotného ředitele firmy). I v tomto případě je třeba vytvořit k projektu 

odpovídající dokumentaci v přiměřeném rozsahu. 

 

Pro výběr členů do projektového týmu jsou rozhodující tyto skutečnosti: 
 

· Odbornost pracovníka vzhledem k zaměření projektu. 

· Zkušenosti s výkonem dané práce. 

· Dostupnost pracovníka v požadovanou dobu a na požadovaném místě (při 
tomto plánování se vychází z harmonogramu). Tento problém může nastat 
zejména při řešení více projektů současně. 

8.1. Procesy vztahující se ke komunikaci 

Procesy vztahující se ke komunikaci zajišťují komunikační a informační systémy 

projektu a pro vedoucího projektu představují hlavní nástroj řízení. Ke každému 
projektu by měl být vytvořen plán komunikace, který stanoví, které informace budou 
oficiálně sdělovány, jak často a prostřednictvím jakých médií. Důležité je zejména 
plánování pravidelných kontrolních intervalů (kontrolních dnů) a komunikačních 
kanálů, v rámci kterých je kontrolován aktuální stav projektu a dodržování termínů 
a požadavků na projekt. Obsah a datum kontrolních dnů je rovněž zahnut v plánu 
komunikace. Z jednotlivých kontrolních dnů jsou vypracovávány zápisy, které hodnotí 
průběh projektu, a které jsou stejně jako plán komunikace či harmonogram 
součástí Plánu projektu. Řízení procesu komunikace, včetně budování 
komunikačních kanálů, má na starosti vedoucí projektu. 

 

Při komunikaci jak uvnitř tak vně týmu, je třeba dodržovat určité zásady. Sdělovaný 
obsah, by proto měl být: 
 

· Stručný. 

· Jasný, tak aby byl pro všechny členy projektového týmu pochopitelný. 

· Přesný, s důrazem na věcnou správnost, tak aby bylo možno se jím řídit. 
 

Kvalita komunikace na úrovni projektového týmu ve velké míře závisí 
na schopnostech vedoucího projektu, od kterého se očekává, že je [1]: 

 

· schopný komunikátor 
· aktivní komunikátor – prostřednictvím komunikačních kanálů svádí dohromady 

ostatní účastníky projektu, dává impulzy a vytváří podněty ke komunikaci 

· tvůrce komunikačního prostředí 

· efektivní koordinátor pracovních porad 
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Spolehlivá projektová komunikace očekává splnění určitých podmínek pro průchod 
informace komunikačním kanálem [1]: 
 

· správné zpracování na straně zdroje 

· bezchybné přenesení komunikačním kanálem 

· nezkreslení při dekódování na straně příjemce 

· ověření potvrzením o příjmu. 
 

Zejména poslední bod je často opomíjen a vytváří tak zdroj nejistoty v komunikaci. Je 

třeba si uvědomit, že ať jsou komunikační kanály sebespolehlivější, je třeba příjem 
informace (emailu, pokynu) potvrdit. V případě emailu se může jednat například 
o krátkou odpověď ve smyslu „Ano, rozumím“. 

8.2. Řízení projektových prací 

Řízení projektových prací je soubor činností soustřeďujících se na dosahování 
plánovaných cílů. Právě v této části projektu je vytvářen samotný produkt (služba). 
Tento proces začíná po schválení všech potřebných dokumentů a po dokončení 
optimalizace plánu projektu. 

 

Optimalizací plánu projektu rozumíme výběr jeho nejlepší varianty, respektive 
jeho přezkoumání projektovým týmem, ve snaze navrhnout jeho vylepšení, a předejít 
tak případnému neúspěchu projektu ještě ve fázi jeho plánování. Při optimalizaci by 
se mělo zaměřit především na tyto otázky: 

 

· Bude úspěšným řešením projektu dosaženo všech cílů projektu? 

· Jsme schopni dodržet termín projektu? 

· Jsou brána v potaz všechna rizika projektu? Jsme připraveni na jejich 
případný výskyt? (viz kap. 9) 

· Jsou všem členům projektového týmu přiděleny odpovědnosti 
a pravomoci? 

· Jsou určeny komunikační kanály projektu? Atd. 

 

Řízení projektových prací je realizováno jednotlivými dílčími pracovními úkoly, 
které jsou doprovázeny autorizovaným pokynem k práci, tak aby bylo zajištěno 
dosažení cíle projektu specifikovaného v ZLP. 

 

V tomto procesu můžeme definovat tyto činnosti [1]: 
 

a. Obsazování 
- Vyhledání vhodného pracovníka ke splnění úkolu (viz kap. 8). 
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b. Delegování 
- Přidělení konkrétního úkolu pracovníkovi, současně s přiměřenou autoritou 

a odpovědností za splnění úkolu. 

- Delegování pracovních úkolů je v kompetenci vedoucího projektu. 
 

c. Koordinace 

- Zajištění návaznosti a tím i plynulosti činností pracovního procesu, které má 
na starost vedoucí projektu. 

- Při koordinaci vychází vedoucí projektu z harmonogramu projektu, který je 
třeba promítnout v aktuálním průběhu projektu. 

- Koordinování činností má na starost vedoucí projektu, který je taktéž 
zodpovědný za eliminaci vzniku možných proluk při řešení projektu a jeho 
plynulý průběh. 

- Součástí je také řízení neočekávaných změn, které nastanou v rámci řešení 
projektu a realizace změn navrhnutých a schválených v průběhu projektu. 
Na základě těchto změn je třeba aktualizovat i veškerou dokumentaci projektu 

a určit jejich vliv a dopady (např. na rozpočet projektu, na termín projektu, …). 
 

d. Motivování 
- Vzbuzení zájmu splnit určitý úkol v souladu s hodnotovým žebříčkem jedince. 

(např. povzbuzení, pochvala, udělení odměny). 

- Motivace členů projektového týmu je rozhodujícím faktorem pro efektivní 
provedení projektových činností. 

- Je úkolem vedoucího projektu, aby členy projektového týmu dostatečně 
seznámil se smyslem projektu a s prospěchem, kterým přinese společnosti, 
potažmo jim samotným. 
 

e. Dohled  

- Průběžné věnování pozornosti výkonu jedinců a průběhu plnění zadaných 
úkolů. 

- V kompetenci vedoucího projektu je navrhnout kárná, resp. pochvalná 
opatření pro členy projektového týmu. 

- Dohled může být prováděn jak namátkově, tak formou předem ohlášených 
kontrol či kontrolních dnů. 

 

f. Školení  
- Školením je rozuměno rozvíjení kvalifikace a znalostí jedinců. 

- Školení může být vedeno jak samotným vedoucím projektu, tak ředitelem 
firmy či odborníkem na danou problematiku. 

- Účast členů projektového týmu na školení je pokládána za povinnou. 
Omluveni mohou být pouze ve výjimečných případech, jako je nemoc či 
pracovní neschopnost. 
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g. Poskytování rad 

- Poskytováním rad se rozumí sdílení znalostí a zkušeností v rámci 
projektového týmu. Transfer znalostí a zkušeností může probíhat jak 
na horizontální, tak na vertikální úrovni. 

- Velký význam má především učení se z předchozích neúspěchů 
a upozornění na možnost výskytu daného problému. 

- Je starostí vedoucího projektu, aby členy svými předchozími zkušenostmi 
obohatil. Obohacovat se takto ovšem mohou a členové vzájemně mezi 
sebou. 

9. RIZIKA PROJEKTU 

9.1. Procesy vztahující se k riziku 

Již během iniciační fáze je potřeba identifikovat rizika, která mohou ohrozit či 
narušit průběh realizace projektu tak, aby bylo možno těmto rizikům systematicky 
předcházet. Identifikace rizik se provádí nejčastěji v týmu prostřednictvím 
brainstormingu, ale i například rozhovorem s expertem. 

Doporučuje se vytvořit tzv. portfolio rizik vztahujících se k projektu, v němž 
budou jednotlivá identifikovaná rizika určena a posouzena (tedy analyzována 

a hodnocena). Hodnotit je třeba především pravděpodobnost jejich výskytu a možné 
dopady, a to nejlépe vyjádřením rizika v měřitelných jednotkách, tedy pomocí 
číselných hodnot, které mají jasnou vypovídací schopnost, a které lze zpracovat 
taktéž statisticky. Většinou se používá přepočet dopadu rizika na náklady, vyjádřené 
finančními prostředky. Jelikož kvantifikace rizik není vždy jednoduchá, doporučuje se 
u složitějších projektů využít tzv. mapy rizik. 
 

Mapa rizik je grafický nástroj, který nám umožňuje posoudit rizika podle jejich 
závažnosti (závažností je myšlena míra jejich celkového dopadu na projekt). Děje se 
tak nejčastěji porovnáním kvantifikované pravděpodobnosti výskytu a kvalitativních či 
kvantitativních následků rizika. 
 

Jednoduchá vzorová mapa rizik spolu tabulkami pro kategorizaci rizik, viz Příloha 2. 
 

Při aplikaci managementu rizik se doporučuje znalost normy ISO 31000.  

 

Pro předcházení a ošetřování rizik by měly být specifikovány postupy a plány pro 
vypořádání s těmito riziky. Tyto plány jsou součástí Zakládací listiny projektu. 
 

Provedení analýzy rizik je nezbytné především u zcela nových projektů, kde je 
pravděpodobnost výskytu rizika poměrně vysoká. 
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V prostředí konzultační společnosti je riziky míněno, např.: 
 

· Nedodržování termínů ze strany zadavatele projektu, a s tím související 
zvýšení nákladů na projekt. 

· Nedodržování termínů ze strany konzultační společnosti, a s tím související 
zvýšení nákladů na projekt. 

· Platební neschopnost na straně zadavatele projektu. 

· Změna legislativních požadavků v oblasti certifikace systémů managementu 
jakosti. 

· Špatná komunikace projektového týmu, atd. 

10. ZDROJE PROJEKTU 

Jako zdroje mohou být chápány jak finanční prostředky vynaložené na projekt, tak 
kapacitní plánování projektu – tedy vyjádření náročnosti projektu pomocí 
odpracovaných hodin, na jejichž základě se poté budou stanovovat také finanční 
odměny pro řešitelský tým. 
Požadavek na to, co bude u konkrétního projektu považováno za zdroj (kapacitní 
plánování, režijní náklady) je specifikováno v Zakládací listině projektu. Za režijní 
náklady považujeme náklady na pohonné hmoty, cestovné, noclehy apod. 

 

Zda je čerpání zdrojů dodržováno, je posuzováno během kontrolních dnů. Jako 
základní porovnávací dokument slouží Plán projektu, kde je čerpání zdrojů 
specifikováno, popř. harmonogram projektu, kde je zaznamenán reálný průběh 
projektu. 

10.1. Plánování zdrojů 

Vedoucí projektu identifikuje zdroje potřebné pro projekt a postoupí je dále řediteli 
firmy. V PP je uvedeno, kdy budou zdroje podle časového plánu zapotřebí, jak budou 
získávány a odkud budou přidělovány. 

10.2. Řízení zdrojů 

Ředitel firmy následně přezkoumá, zda jsou v organizaci k dispozici dostatečné 
zdroje, které umožní splnění cílů projektu. Pokud shledá, že požadované zdroje 
nejsou k dispozici (ať již finanční, materiální či lidské), poradí se o dalším postupu 
s vedoucím projektu a projedná možné změny požadavků na zdroje. Pokud i tak 
nejsou k dispozici dostatečné zdroje, je třeba uvažovat o možných řešeních, kterými 
je např. finanční půjčka, nákup nového materiálu, nábor nových zaměstnanců. Je 
ovšem nutné brát v úvahu, že každá z těchto činností stojí firmu čas znamenající 
prodloužení projektu a finanční prostředky. Navíc vyjadřuje také nepřipravenost firmy 
na projekt, proto obecně platí, že by společnost neměla vstupovat do projektů, 
na které není dostatečně připravena. 
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Nedostatečné či nadbytečné zdroje se identifikují, zaznamenávají a používají se 
jako vstupy pro neustálé zlepšování.  

11. NÁKLADY PROJEKTU 

Odhad nákladů je měřen pomocí převodu na odpracovanou „člověkohodinu“. 
Člověkohodina obsahuje nejen poměrnou mzdu, ale zahrnuje i vedlejší náklady 
spojené s realizací projektu. 

Pro lepší orientaci je vhodné vytvořit časový rozpočet a převést jej 
na celkovou hodnotu projektu. 

V průběhu realizace projektu je možné náklady operativně řídit a upravovat 
odchylky od rozpočtu na projekt. Odpovědnost za tuto činnost nese vedoucí 
implementační ho týmu. 

12. KONTROLA PROJEKTU 

Kontrola projektu se skládá ze dvou základních fází: 
 

· porovnání skutečného průběhu projektu s postupem projektu uvedeným 
v Plánu projektu 

· porovnání výsledku projektu s požadovanými cíli 
 

Kontrola se provádí porovnáváním kvantifikovaných hodnot (případně jiných 
ukazatelů) s jejich předpokládaným stavem, který je uveden v Zakládací listině 
projektu (popř. v Plánu projektu). Obecně lze říci, že se jedná o třístupňový proces, 

který se skládá z měření, hodnocení a korekce. Kontrola projektu je prováděna jak 
průběžně, tak především v rámci předem stanovených kontrolních dnů. 

Zde jsou uvedeny jednotlivé podprocesy procesu kontroly projektu spolu 
s dokumenty, kde nalezneme data potřebná pro srovnání. [1] 

 

· Monitorování a kontrola projektu  PP 

· Řízení změn     PP 

· Ověření předmětu projektu  PP 

· Řízení předmětu projektu   PP 

· Kontrola harmonogramu   PP 

· Kontrola nákladů    PP 

· Kontrola jakosti    PP 

· Řízení projektového týmu   PP 

· Monitorování a kontrola rizik  ZLP 

 

Kontrolu projektu může provádět jak samotná zadávající organizace, tak ředitel 
projektové organizace, případně i vedoucí projektu. 
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Výstupem z procesu kontroly projektu může být nápravné opatření, aktualizace, 
doporučené preventivní opatření, provedení zásahů a změn do plánu projektu. 

13. UZAVŘENÍ PROJEKTU 

Proces uzavření projektu se dá charakterizovat jako vyvrcholení veškerých 

projektových prací. Během tohoto procesu dochází k ukončení všech běžících 
procesů projektu, k předání výstupů z projektu, k uzavření vztahů mezi dodavatelem 
a zákazníkem. Dochází také k rozpuštění projektového týmu a hodnocení 
jednotlivých výkonů v rámci projektu. Nezbytnou součástí je také zpracování 
dosažených výsledků řízení projektu a hodnotících dokumentů, především z hlediska 

metodologie a jakosti projektového managementu. Takto získané dokumenty je třeba 
archivovat a ukládat pro případné další použití. 
 

Rozdělení odpovědností v rámci procesu kontroly je následovné: 
 

· Odpovědnost managementu zákazníka je učinit nutná akceptační rozhodnutí 

· Odpovědnost managementu dodavatele projektu je vytvořit vhodné pracovní 
podmínky pro dokončení veškerých administrativních úkonů spojených 
s dokončením projektu. 

· Odpovědností vedoucího projektu je provést finální hodnocení (Závěrečná 
zpráva projektu, dále ZZP) 

 

Konečnou fází uzavření projektu je akceptace produktu (služby), závěrečná 
fakturace a vytvoření ZZP, která je archivována a dále využita v procesu neustálého 
zlepšování. 
 

13.1. Závěrečné vyhodnocení projektu 

Po ukončení každého projektu je třeba vytvořit Závěrečné vyhodnocení projektu, 
které je formulováno formou zprávy, a za jehož zpracování je zodpovědný vedoucí 
projektového týmu. 
 

Závěrečné vyhodnocení musí závazně rozebrat následující body: 
· Byl splněn požadovaný cíl projektu, který byl specifikovaný v Plánu projektu? 

· Byly dodrženy termíny stanovené v harmonogramu? 

· Bylo dosaženo spokojenosti zákazníka? Bylo provedeno měření spokojenosti 
zákazníka? 

· Jaké ponaučení a zlepšení při realizaci obdobných projektů by mohlo být 
na základě zkušenosti s řešením tohoto projektu navrženo? 

 

Pokud požaduje zákazník jiný rozsah či jinou formu závěrečné zprávy, která by 
v důsledku toho neobsahovala všechny povinné body vyžadované pro závěrečnou 
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zprávu touto směrnicí, bude zpráva pro interní potřeby doplněna dodatkem, 
ve kterém vedoucí projektu zdokumentuje body v hlavní zprávě nezpracované. 

14. ZÁVAZNOST DOKUMENTACE VEDENÉ V TÉTO SMĚRNICI 

Dokumenty uvedené v této směrnici nemusí vždy striktně dodržovat svou formu, 
a to v případě, kdy je zákazníkem pro konkrétní zakázku požadována forma jiná. 
V takovéto situaci bude dokumentace vytvořena dle požadavků zákazníka a nebude 
třeba duplicitně vytvářet dokumentaci uvedenou v této směrnici. 

Pro interní potřeby firmy však bude vždy vytvářena ZLP (viz. 3.1.) sloužící mimo 
jiné i k evidenci projektu, a to i v případě, že je zákazníkem požadována forma jiná. 

15. ODPOVĚDNOSTI A PRAVOMOCI 

Odpovědnosti a pravomoci pracovníků podílejících se na projektu jsou zřejmé 
z organizační struktury projektu, která je uvedena v Zakládací listině projektu. Z ní 
můžeme vyčíst jednotlivé odpovědnosti a pravomoci pracovníků. Za organizaci svého 
týmu je odpovědný vedoucí projektového týmu. 

16. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, POJMŮ 

Zkratka Vysvětlení/definice 

ZLP Zakládací listina projektu 

PP Plán projektu 

ZZP Závěrečná zpráva projektu 

VP Vedoucí projektu 
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17. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A ZÁZNAMY 

Integrovaná příručka společnosti. 
Směrnice řízení dokumentů a záznamů. 
ČSN ISO 10006 

ČSN ISO 31000 

 

18. POUŽITÁ LITERATURA 

[1] SVOZILOVÁ A.: Projektový management. Grada Publishing, Praha, 2011 

 

[2] ŠEBESTA, V., M. ŠEBESTOVÁ, M. SEDLÁČEK, D. SHEJBALOVÁ, J. 
MILLEROVÁ: Komentované vydání, ONR 49002-1 Management rizik pro organizace 

a systémy. Český normalizační institut, Praha, 2008. ISBN 978-80-7283-256-9. 

19. PŘÍLOHY 

Příloha 1: Vzor Zakládací listiny projektu 
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ZAKLÁDACÍ LISTINA PROJEKTU 

Název projektu: Evidenční číslo projektu: 
 

Číslo verze: Datum vydání: Upravil: Přehled změn: 

    

    

    

1. Základní údaje o projektu 

Zadavatel projektu: 

Rozsah projektu a jeho cíle: 

2. Projektový tým 

2.1. Organizační struktura projektového týmu 

 Vedoucí projektového týmu: 
 

Členové: 
 

 

 

 

 

- 

- 

- 

3. Pravomoci a odpovědnosti 

3.1. Vedoucí projektu (VP) 

Základním úkolem VP je splnění všech požadavků a závazků vůči zadavateli projektu. VP má na starosti 

řízení projektu a odpovídá za jeho bezproblémový průběh. Další činnosti VP: 
 

- Vytvoření Plánu projektu a Harmonogramu projektu. 

- Sestavení projektového týmu. 

- Plánování zdrojů projektu. 

- Podávání zpráv o průběhu projektu. 

- Plánování a řízení schůzek projektového týmu. 

- Dohled na dodržování zásad managementu jakosti projektů. 

- Sestavení závěrečného vyhodnocení projektu. 
-  
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3.2. Členové projektového týmu 

Členové projektového týmu se podílejí na realizaci projektu a jsou povinni: 
 

- Řídit se příkazy vedoucího projektového týmu. 

- Poctivě a svědomitě plnit všechny své úkoly a v případě nejasností se obrátit n vedoucího 
projektového týmu. 

- Řídit se při plnění úkolů Harmonogramem a Plánem projektu. 

- Dodržovat zásady managementu jakosti projektů. 

- Účastnit se pravidelných schůzek projektového týmu. 
 

3.3. Zadavatel projektu 

Základními povinnostmi zadavatele, resp. investora projektu je: 
 

- Podílet se formou zpětné vazby na průběhu projektu, např. v průběhu kontrolních dnů. 

- Být nápomocen při řešení problémů souvisejících s projektem (např. při upřesnění specifikace 
projektu). 

- Schvalovat a posuzovat předložené výstupy projektu. 
 

Zvláštní ustanovení: 

-  

-  

 

4. Časový rámec projektu 

Uveďte Harmonogram projektu, obsažený v Plánu projektu. 

Datum zahájení projektu:  

Kontrolní dny:   

  

  

Datum ukončení projektu:  

5. Financování projektu 

Uveďte zdroje krytí projektu a strukturu finančních zdrojů projektu a harmonogram čerpání (viz smlouva o 
uzavření projektu). 
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6. Faktory a kritéria úspěchu projektu 

 

7. Schválení ZLP 

Podepsáním ZLP dávají účastníci projektu najevo, že berou na vědomí výše uvedený popis projektu a 
souhlasí se všemi okolnostmi realizace projektu, které jsou v této listině naznačeny. 

Zadavatel projektu 

Jméno: 
Datum a místo: 
 

Podpis: 

 

Vedoucí projektu 

Jméno: 
Datum a místo: 
 

Podpis: 

 

Členové projektového 
týmu 

Jméno: 
Datum a místo: 
 

Podpis: 

 

Jméno: 
Datum a místo: 
 

Podpis: 

 

Jméno: 
Datum a místo: 
 

Podpis: 

 

Poznámky  
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Příloha 2: Vzor mapy rizik 

 

Mějme identifikováno portfolio rizik 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, která ohodnotíme podle 

pravděpodobnosti výskytu a jejich následků následovně: 
 

Při tvorbě tabulek bylo čerpáno z: [2] 

 

Kategorie Interpretace pro organizace 

Časté jednou za 2 roky 50 % roční pravděpodobnost (0,5) 

Občasné jednou za 3 roky 33% roční pravděpodobnost (0,33) 

Pravděpodobné jednou za 10 let 10 % roční pravděpodobnost (0,1) 

Zřídkakdy jednou za 33 let 3% roční pravděpodobnost (0,03) 

Nepravděpodobné jednou za100 let 1% roční pravděpodobnost (0,001) 

 

Kategorie Interpretace pro organizace 

Zanedbatelné Následky rizika jsou malé, bez hrozby pro rozpočet; potenciální škoda 
< XY Kč 

Méně významné Následky rizika jsou méně významné; představují požadavek na 
rozpočet, ale neovlivňují roční finanční výkazy; potenciální škoda < 
XY Kč 

Průměrné Roční zisky jsou jasně omezeny rizikem; potenciální škoda < XY Kč 

Kritické Roční zisky jsou zničeny rizikem; potenciální škoda < XY Kč 

katastrofické Rizika spotřebují zisky několika let a mají nepříznivý následek pro 
kapitál společnosti; potenciální škoda < XY Kč 

 

Interpretace pro organizace se samozřejmě může u jednotlivých projektů lišit, toto je 
pouze vzorový příklad. 
 

Po zařazení rizika do odpovídajících kategorií, přistoupíme ke grafickému znázornění 
do mapy rizik, kde jsou na pomyslné osy x znázorněny následky rizika. Na pomyslné 
ose y je poté pravděpodobnost výskytu. 
 

Závažnost rizika určíme podle toho, v které části tabulky se riziko nachází. Horní 
„úhlopříčná polovina“ vymezuje rizika nebezpečná pro přežití a chod organizace, 
naopak dolní „úhlopříčná polovina“ znamená riziko, které má být bráno v potaz, 

nepředstavuje však pro organizaci hrozbu. 
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Zdroj: [2] 
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Příloha 3: Vývojový diagram řízení projektu 

 


