
 



 



 



 



 

ABSTRAKT 

 

Klíčová slova: projekt, projektové řízení, CPM, PERT, OpenProj, WinQSB 

 

Diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci vybraného projektu s využitím metod 

síťové analýzy. Projekt se týká opláštění nové budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky. 

V úvodu práce je seznámení se s danou problematikou. Teoretická východiska představují 

popis základních pojmů souvisejících s projektem a metod potřebných pro analýzu. Praktická 

část je zaměřena na softwary a práci s nimi za pomoci zmiňovaných metod síťové analýzy. 

Získané údaje jsou zpracovány v programech WinQSB a OpenProj. 

V závěru práce je shrnutí získaných výsledků. 

 

ABSTRACT 

 

Key words: project, project management, CPM, PERT, WinQSB, OpenProj 

 

This thesis focuses on the optimization of the selected project using methods of network 

analysis. The project involves the cladding of the new building of the Faculty of Electrical 

Engineering and Computer Science. The introduction is familiar with the issue. Theoretical 

bases are a description of the basic concepts related to the project and the methods needed for 

analysis. The practical part is focused on software and work with them with the help of the 

above mentioned methods of network analysis. The data obtained in the programs I worked in 

WinQSB and OpenProj. 

The conclusion is a summary of the results. 
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ÚVOD 

Projekt je charakterizován v podobě návrhu rozpracovaného do detailních činností. Je 

potřeba rozdělit a koordinovat lidi podílející se na realizaci projektu. Projekty jsou nedílnou 

součástí větších akcí, neboť je velmi důležité mít vše dopředu řádně naplánované                          

a zorganizované. U projektu je potřeba jej sledovat od jeho počátku až do samotného konce 

celé realizace.  

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava se k 20. výročí založení Fakulty 

elektrotechniky a informatiky (dále jen FEI) rozhodla postavit novou budovu pro tuto fakultu. 

Samotný návrh a první myšlenky vznikly již v roce 2006. Realizace projektu začala v únoru 

roku 2011 a dokončení bylo naplánované na prosinec roku 2012. Realizace projektu je z velké 

části financována z dotací a to konkrétně z rozpočtu Evropské Unie a státního rozpočtu České 

republiky.  

Ke zpracování diplomové práce jsem dostala k dispozici materiály týkající se opláštění 

nové budovy FEI. Cílem diplomové práce je zpracovat údaje zadaného projektu v softwarech 

zabývajících se projektovou činností. Potřebné informace mi poskytla firma JAROŠ CZ, s.r.o. 

jejichž hlavní pracovní činností jsou stavební systémy. Mým cílem je provést časovou                  

a nákladovou analýzu projektu s cílem zefektivnit řízení daného projektu.   

Samotná práce je rozdělena na dvě hlavní části. V úvodu práce se nachází teoretická část, 

která vysvětluje pojmy jako je projekt, projektové řízení a životní cyklus projektu. Zaměřuje 

se i na síťovou analýzu a softwary, které lze při řízení projektů použít pro zkvalitnění              

a zjednodušení práce. Druhá část je aplikační a je v ní popsán postup sběru a zpracování dat. 

Dále jsou získané informace aplikovány zejména v programu WinQSB a posléze v programu 

OpenProj.  

V závěru práce je shrnutí a komentáře k dané problematice. 
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

1.1. PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ  

Projektovým řízením se rozumí řízení procesu změny nebo jinak řečeno, jde o aplikaci 

vědomostí, nástrojů, zručností a technik na aktivity projektu pro dosažení jeho požadavků. [9] 

Jedná se o vědu a umění, jak řídit relativně krátkodobé činnosti mající omezený počet 

počátečních a koncových bodů, existuje většinou s konkrétním rozpočtem a s klientem 

stanovenými kritérii provedení zadaného projektu. [11] 

Projektový management je možné formulovat i jako souhrn činností spočívajících 

v plánování, organizování, řízení a kontrolu zdrojů společnosti s  krátkodobým cílem, který 

byl stanoven pro uskutečnění specifických cílů a záměrů. Projektový management lze 

definovat i jako aplikaci schopností, znalostí, technologií a nástrojů na aktivity projektu tak, 

aby splnily požadavky daného projektu. [8]   

Základny projektového managementu jsou tvořeny: [8]  

 časem, je limitní pro plánování sledu jednotlivých a dílčích aktivit projektu; 

 dostupností zdrojů, které jsou projektu přiděleny a které budou čerpány a užívány; 

 náklady, které jsou finančním projevem užití zdrojů v časovém rozložení.   

 

Projektové řízení je soubor zásad, metod, nástrojů a technik pro efektivní řízení 

objektivně orientované práce v kontextu specifického a jedinečného organizačního prostředí. 

[7]  

 

1.1.1. PROCES ŘÍZENÍ PROJEKTU 

Řízení projektů vyžaduje pět různorodých manažerských činností, které lze v rámci 

projektového řízení uspořádat do následujících kroků: 

1. Definování – definování projektových cílů. 

2. Plánování – naplánování, jak vy a váš tým splníte cíl, časový plán a finanční rozpočet.  



5 

3. Vedení – uplatňování manažerského stylu řízení lidských zdrojů, podřízených nebo 

třeba dodavatelů, který povede k tomu, že svou práci budou vykonávat efektivně              

a včas.  

4. Sledování (monitoring) – spočívá v kontrole stavu a postupu projektových prací pro 

včasné zjištění odchylek od plánu a jejich následné korekci. 

5. Ukončení – ověření, že ukončený úkol odpovídá stávající definici toho, co se mělo 

udělat. 

 

1.1.2. PROJEKT 

Základním prvkem projektového řízení je projekt. Projekt má jasně definovaný cíl, 

začátek a konec. Projekt je jedinečný, dočasný, zahrnuje zdroje a realizuje se v rámci 

organizace.  

Projekt představuje časově a prostorově ohraničený soubor, organizačně a technologicky 

souvisejících činností, jehož uskutečnění je podmínkou dosažení určitého cíle. Jedná se             

o základní pojem projektového řízení. Činnost projektu je časově ucelená transformace 

pracovních sil, finančních prostředků, předmětů a nástrojů do jejího výsledku, kterým je určitá 

služba, výrobek nebo spotřebované vstupy. Technologické vazby v projektu jsou vyvolány 

technologickou návazností jednotlivých činností na sebe. Organizační vazby jsou vyvolány 

prostorovým a časovým uspořádáním zdrojů. [3]  

Jedinečnost projektu spočívá v tom, že se provádí jen jednou. Jedná se o dočasnou 

záležitost a pokaždé na něm pracuje jiná skupina lidí. [7]  

Dočasnost je stanovena již zmíněným začátkem a koncem, což znamená, že je ohraničen 

časovým rámcem. Zdroje jsou jak materiální, tak i lidské. Určujícími parametry projektu jsou 

následující tři podmínky: [7]  

1. Specifikace provedení. 

2. Časový plán. 

3. Finanční rozpočet. 

 

Projekt je soubor konkrétních aktivit směřujících k naplnění jedinečného cíle. Projekt 

může být definován těmito atributy (obr. 1): jedinečnost, komplexnost, vysoká míra nejistoty, 

vymezenost a tým. [9]   
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Obr. 1: Atributy projektu [9] 

 

Komplexnost je dána různorodostí metod. Vysoká míra nejistoty je spojena s originalitou 

každého projektu, ze kterého plynou rizika nebo příležitosti. Vymezenost projektu udává čas, 

finance a materiální zdroje. Na základě jejich dostupnosti je stanoven rozsah projektu. Projekt 

je realizován projektovým týmem, který vzniká v době zahájení projektu a v momentě 

ukončení daného projektu je rozpuštěn. Příklady projektů jsou výstavba jaderné energie, 

vývoj nového výrobku, stavba koupaliště, stavba nemocnice aj. 

Každá realizace projektu je realizací všech činností, které tvoří projekt. Činnosti 

v projektu mohou být charakterizovány mnoha údaji, jako například: [6] 

 předpokládaná doba trvání; 

 předpokládané náklady na její realizaci; 

 požadavky na technické, materiálové, personální a jiné zajištění; 

 výčtem činností, které musí být provedeny dříve, než začne samotná realizace atd.  

Činnosti musejí mít určitou návaznost a nelze je provádět v jakémkoli pořadí. Při tvorbě 

projektu je nutné využívat plánování a rozvrhování. Bez toho se žádný rozsáhlejší projekt 

neobejde. K plánování a rozvrhování projektů slouží nástroje, které jsou představovány 

metodami pro řízení a analýzu projektů.  

          TÝM                                  JEDINEČNOST 

  

 

 

VYMEZENOST                      KOMPLEXNOST 

                        

                             

                                   VYSOKÁ 

                                      MÍRA  

                                  NEJISTOTY 
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Prvními a nejčastěji používanými metodami pro analýzu projektů jsou metody CPM 

(Critical Path Method) a metoda PERT (Program Evaluation and Review Technique). 

Plán je klíčovým prvkem projektu. Jedná se o základní dokument zachycující to, o co 

jsme byli požádáni. Zahrnuje to, co máme vykonat a jak si představujeme, že toho 

dosáhneme. Plán se zaměřuje na popis veškerých klíčových bodů, které mají k projektu vztah. 

Od jeho cílů a výstupů, po klíčové milníky a požadavky na zdroje. [1]  

Pět kritických prvků každého plánu: [1] 

1. Cíle projektu a příslušné klíčové požadavky. 

2. Vymezení předmětu projektu. 

3. Hlavní výstupy projektu. 

4. Nezbytné zdroje. 

5. Časový rozvrh projektu s hlavními milníky dodávek. 

 

1.2. ŽIVOTNÍ CYKLUS PROJEKTU 

Projekt má charakter procesu, vyvíjí se jako dynamický systém. Realizuje se 

v uzavřeném životním cyklu, ve kterém prochází určitým vývojem a vyskytuje se v různých 

fázích.  

Životní cyklus projektu představuje soubor obecně následných fází projektu, jejichž počet 

a názvy jsou určeny potřebami kontroly organizace, která je v projektu angažována. [8] 

Existuje řada definic životního cyklu a každý autor si rovněž fáze životního cyklu projektu 

rozděluje podle svého uvážení. V této oblasti neexistuje shoda.  

Podle Zonkové zahrnuje životní cyklus projektu následující fáze: 

1. Fázi předinvestiční 

2. Fázi investiční 

3. Fázi provozu a vyhodnocení 

 

 

 



8 

1.2.1. PŘEDINVESTIČNÍ FÁZE  

Součástí předinvestiční fáze je především plánování a příprava daného projektu. Tato 

fáze je stěžejním prvkem celého projektu. Její podcenění nebo špatná příprava mohou vést 

k neúspěchu. Základem předinvestiční fáze je stanovení cíle. Cíl by měl splňovat pravidlo 

SMART. Znamená to, že cíl by měly být specifický, měřitelný, akceptovatelný, reálný            

a termínovaný. Dále je nezbytné definovat strategii projektu, která povede k dosažení daných 

cílů. Současně se jmenují manažeři zodpovídající za průběh fáze. 

Typickým nástrojem pro vytvoření potřebných podmínek pro realizaci projektu je studie 

proveditelnosti (Feasibility study). V rámci studie jsou definovány a prověřeny vstupy, 

výstupy, omezení, implementační plány, rizika, náklady, vliv na životní prostředí, zdroje atd. 

[14]  

 

Studie proveditelnosti 

Studie proveditelnosti (Feasibility study) je jeden z nejvýznamnějších nástrojů 

předinvestiční fáze. Studie se využívá zejména k posouzení a vyhodnocení daného projektu        

a rozhodnutí o jeho přijetí či nepřijetí. Jinými slovy se jedná o strategii projektu. [10]  

Jedná se o nástroj pro podporu rozhodovacích procesů. U projektu je nutné sledovat 

vnitřní a vnější činitele, které mohou projekt ohrozit. Aby bylo možno projekt realizovat, je 

potřebné mít sestavenou finanční analýzu, bez které by se realizace projektu špatně 

obhajovala. Vložení peněz investora do projektu je na základě vhodně sestavené finanční 

analýzy.  

Feasibility study lze považovat za východisko pro rozhodování o realizaci zamýšleného 

projektu z hlediska: 

 obchodního 

 přitažlivost trhu, obchodní cíl projektu, tržní potenciál, ceny a jejich vývoj atd. 

 technického 

 technologie a výrobní zařízení, stavební úpravy, energetické nároky, vliv na 

životní prostředí, lidské zdroje. 

 ekonomického 

 doba návratnosti investice, míra výnosnosti, vnitřní výnosové procento, likvidita 

aj. 
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Zpracování studie proveditelnosti je nesmírně důležité u rozsáhlejších projektů, kde mají 

nesprávná rozhodnutí špatný dopad (např. finanční ztráty).  

Studie by měla také poskytnout veškeré informace potřebné pro investiční rozhodnutí. 

Výsledky studie by měly dát potřebné informace o tom, zda projekt přijmout respektive 

nepřijmout. [5] 

 

1.2.2. INVESTIČNÍ FÁZE 

V investiční fázi je jmenován hlavní manažer projektu, který zodpovídá za projektový 

tým a průběh projektu. Zpracovává se finanční plán, rozdělení pravomocí, podrobné časové 

parametry a zodpovědnosti, realizují se výběrová řízení apod. Součástí investiční fáze je 

samotná realizace projektu (výstavba, kontrola, implementace, úpravy plánu, optimalizace, 

korektura). Realizační část investiční fáze bývá nejnáročnější, protože ji tvoří řada aktivit, 

které je nutné realizovat. 

 

1.2.3. FÁZE PROVOZU A VYHODNOCENÍ 

Poslední fáze je nesmírně důležitá a je ukončena až v momentě realizace veškerých 

úkolů, které byly naplánovány. Dále se výsledky projektu předávají do užívání a provádí se 

závěrečné vyhodnocení celého projektu.  

 

1.3. PLÁNOVÁNÍ PROJEKTU 

Plánování je rozhodující činností pro projektový management. Plány nám pomáhají 

s koordinací, umožňují vyhnout se problémům a rovněž poskytují základnu pro sledování 

průběhu projektu. 

Plánování projektu je soubor činností zaměřených na vytvoření plánu cesty k dosažení 

cílů projektu prostřednictvím směřovaného pracovního úsilí a s využitím disponibilních 

zdrojů. [8]  
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Plány jsou závislé na znalosti tří faktorů: [7]  

1. Kde nyní jsme. 

2. Kam se chceme dostat. 

3. Jakým způsobem se dostaneme tam, kde chceme být. 

Plánovat lze jen v případě, že máme předem stanovený cíl. Bez toho aniž bychom věděli, 

čeho chceme dosáhnout nelze sestavit plán aktivit potřebných k dosažení daných cílů. 

Plánování není jednorázová záležitost. Součástí plánování je neustálé doplňování, 

upravování a aktualizace plánů projektu a to za pomoci zpětné vazby.  

 

1.3.1. PROCES PLÁNOVÁNÍ 

Plánování je nesmírně důležité a dobrý plán je nezbytný pro budoucí vývoj projektu. Díky 

vhodnému plánu se lze v budoucnu vyhnout problémům průběhu realizace projektu. Proces 

plánování (obr. 2) je založen na rozboru projektového záměru z pohledu: [8]  

 času, 

 nákladů, 

 technologií, 

 metodologií, 

 pracovních zdrojů. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Podstata procesu plánování [10]  

 

 

PLÁNOVACÍ 

PROCES 

STRUKTURA 
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Výstupem plánovacího procesu jsou dvě části: [10]  

1. Definiční část 

2. Část popisná a přiřazovací 

 

Definiční část řeší, čeho má být dosaženo a jakou formou je vše zabezpečováno. 

Poskytuje definice potřebné k předmětu projektu. Definiční část tvoří soupis činností, 

specifikuje cílový stav projektu a stanovuje požadované technickoekonomické parametry. 

Popisná a přiřazovací část přiřazuje k jednotlivým činnostem zdroje, pravomoci, termíny, 

zodpovědnosti, náklady a požadované kapacity. [10]  

Výstupem této části jsou plány obsahující časové plány činností, časové lány milníků, 

časové plány nákladů a zdrojů a plány rizik. [2]  

 

1.4. MODELOVÁNÍ PROJEKTŮ 

Při modelování projektů se nejčastěji používá grafické vyjádření za pomoci síťových 

grafů. Tento způsob je souhrnně označován jako síťová analýza. 

 

1.4.1. SÍŤOVÁ ANALÝZA 

Síťová analýza představuje soubor metod a modelů, které vycházejí z grafického 

vyjádření složitých projektů a provádějí analýzu těchto projektů z hlediska nákladů, času nebo 

zdrojů nutných k jejich realizaci. [3]  

Síťová analýza je nejaplikovanější postup operačního výzkumu. Složité projekty lze 

rozložit na dílčí a organizačně související činnosti. V praxi může jít například o projekty typu 

výstavba budov, silnic nebo plánování implementace informačního systému do podniku. Jak 

už bylo napsáno výše, projekt je prostorově a časově ohraničený soubor, jehož uskutečnění je 

podmínkou dosažení určitého cíle. Jde o základní pojem projektového řízení.  

Síťový graf je matematický model projektu. Podle interpretace základních prvků grafu 

(uzlů a hran) se rozlišují dvě skupiny modelů. [3] 
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1. Hranově definované grafy 

V modelu hrany grafu představují činnosti a uzly události. 

2. Uzlově definované grafy 

V tomto síťovém grafu jsou uzly činností projektu a hrany vyjadřují vazby mezi činnostmi.  

Událostí se rozumí začátky a konce jednotlivých činností. Ohodnocení činnosti v projektu 

může představovat různé ukazatele, podle kterých můžeme provést i odpovídající analýzu 

projektu. 

Výsledkem síťové analýzy je implementační plán, který je důležitým podkladem pro 

rozhodování o postupu realizace projektu. [10]  

Síťové grafy se používají při zpracování plánů a umožňují sestavení logické sítě 

projektových činností. Síťový graf je tvořen sítí, což je konečný, souvislý, orientovaný, 

acyklický, hranově nebo uzlově ohodnocený graf, v němž existuje jeden počáteční uzel          

a jeden koncový uzel. [20] 

 

1.4.2. METODA CPM  

Metodu CPM jinak také označovanou jako kritická cesta lze použít pro analýzu síťového 

grafu, jsou-li doby trvání činností považovány za determinované údaje.  

Metoda slouží k časové analýze prováděných úkolů v rámci daného projektu. Přispívá 

k odhalení časových rezerv při provádění činností a tím k optimalizaci doby realizace celého 

projektu. [6]  

Metoda kritické cesty umožňuje stanovit, které operace tvořící celou akci jsou ,,kritické“ 

z hlediska jejich vlivu na celkovou dobu trvání projektu a jak lze nejlépe naplánovat všechny 

operace pro dosažení cílového termínu. [14]  

Cílem je tedy stanovení doby trvání daného projektu za pomoci zjištění kritické cesty. 

Metoda CPM usnadňuje časový sled vzájemně na sebe navazujících činností. Samotná 

kritická cesta představuje navazující a závislé činnosti s nulovou časovou rezervou. 

Kritická cesta je definována jako nejdelší možná cesta z počátečního bodu grafu do 

koncového bodu grafu. Každá kritická cesta se skládá ze seznamu činností, na které by se měl 

manažer projektu zaměřit nejvíce, pokud chce zabezpečit včasné dokončení projektu.             
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U kritické cesty platí, že zpoždění úkolu na kritické cestě vede ke zpoždění celého projektu 

jako celku a naopak zrychlení prací na úkolu ležícím na kritické cestě se promítne jako 

zkrácení doby trvání projektu jako celku. [16] 

 

Při aplikaci metody se předpokládá následující postup: [14] 

 provedeme naplánování postupu jednotlivých činností projektu pomocí síťového 

grafu; 

 propočteme časovou náročnost projektu i dílčích činností; 

 určíme časové rezervy činností; 

 nalezneme kritickou cestu a provedeme její analýzu.  

 

NMT … nejdříve možný termín uzlu 

NPT … nejpozději přípustný termín uzlu 

ti(0) … nejdříve možný začátek činnosti 

ti
(1)

 … nejpozději přípustný začátek činnosti     

tj
(0)

 … nejdříve možný konec činnosti 

tj
(1) 

… nejpozději přípustný konec činnosti 

D … čas trvání činnosti 

             

                              D 

 

              NMT                                         NPT          NMT    NPT 

 

 

Obr. 3: Označení prvků síťového grafu [14] 

 

 

ti 

   

  ti(0)       ti(1) 

           tj 

 

   tj(0)      tj(1) 
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Kritická cesta  

 Na obr. 4 je kritická cesta znázorněna červenými šipkami. Popis jednotlivých částí 

uzlu je vidět na obr. 3. 

  

 

 

Obr. 4: Síťový graf [15] 

 

1.4.3. METODA PERT 

Metoda PERT neboli Program Evaluation and Review Technique znamená metodu řešící 

časovou analýzu projektu. Výše zmíněná metoda CPM je zjednodušenou variantou této 

metody. Metoda PERT pracuje se stochasticky ohodnocenými časovými parametry 

jednotlivých činností. Doba trvání úkolů je považována za náhodnou veličinu s určitým 

rozdělením pravděpodobností. [3]  

Pro všechny činnosti je nutné stanovit parametry: [13]  

 optimistická doba trvání činnosti 

o jde o odhad nejkratší doby trvání dané činnosti 

 nejpravděpodobnější doba trvání činnosti 

o odhad nejpravděpodobnější doby trvání činnosti 

 pesimistická doba trvání činnosti 

o odhad nejdelší doby trvání dané činnosti 
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1.4.4. GANNTOVY DIAGRAMY  

Ganntův diagram se užívá pro řízení realizace projektu. Byl vytvořen roku 1917 Henrym 

L. Ganntem. Ganntovy diagramy představují grafickou podobu časového plánu projektu. 

Ganttův diagram slouží jako vizuální přehled o průběhu sledovaného procesu. Díky grafické 

formě lze sledovat, které úkoly se v daném čase provádí a rovněž je vyobrazen i vztah mezi 

jednotlivými úkoly. Zobrazení Ganntova diagramu je v podobě horizontálního úsečkového 

grafu (obr. 5). [13]  

Úsečka je představována obdélníkem, jehož levá hrana je začátek dané činnosti a pravá 

hrana přestavuje konec činnosti v daném čase. 

 

 

Obr. 5: Ganntův diagram [16] 

 

Veškeré tyto metody jsou součástí operačního výzkumu. Mezi primární nástroje 

používané v operačním výzkumu se řadí zejména statistika, optimalizace, teorie 

pravděpodobnosti, grafy, simulace atd. Operační výzkum se vyznačuje tím, že prozkoumává 

celé informační systémy a nesoustřeďuje se pouze na specifické prvky. [1] 

 

1.5. SOFTWAROVÁ PODPORA PROJEKTŮ [9]  

 Role softwarové podpory pro řízení projektů je nesmírně důležitá. V projektovém řízení 

je celá řada oblastí, pro které je využití výpočetní techniky vhodné. Dokáže dané oblasti 

zefektivnit. Toto zefektivnění spočívá v usnadnění plánování projektů například díky 
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automatickému výpočtu kritické cesty nebo alokaci zdrojů. Plánování a následně jeho plnění 

je vhodné podpořit vizualizací. 

 Softwarová podpora v podobě vhodně zvoleného programu dává členům projektového 

týmu k dispozici ucelený pohled na informace související s projektem.  Pro tyto a další 

potřeby projektového týmu vznikají balíčky softwarových produktů zaměřující se na 

projektové řízení. Software slouží pouze jako nástroj. Nenaplánuje a ani neprovede projekt 

sám. Nestačí jej jen nainstalovat a spustit. Je potřeba s ním pracovat, zadávat data a hodnotit 

výstupy. Software nám pomůže ušetřit čas a zefektivnit práci. 

 V době přípravy lze za pomoci vizualizace sledovat Ganntův diagram už při zadávání 

rozdělení prací a vytížení zdrojů během přidělování úloh. Je možné mnohokrát spočítat dobu 

trvání projektu za různých okolností a najít vhodný plán bez zdržování počítáním kritické 

cesty na papíře. Software rovněž usnadní práci při komunikaci, kdy je schopen rozeslat 

potřebné informace o průběhu projektu členům projektového týmu.   

 Otázkou je, jaký software pro daný projekt potřebují? Program se volí na základě úkolů, 

které musí projektový manažer provést a rovněž se analyzují potřeby manažera a týmu. 

Obecně známými nástroji na práci s projekty jsou Microsoft Project a OpenProj. Dále bude 

zmíněn i program WinQSB.   

 

1.5.1. MICROSOFT PROJECT [9]  

 Microsoft Project (MS Project) je produktem společnosti Microsoft a je vyvíjen od roku 

1984. Lze ho získat jako kancelářskou aplikaci (offline verze) nebo v serverové verzi, kdy je 

možné informace o průběhu projektu sdílet online mezi více uživateli. Obě zmíněné aplikace 

jsou zpoplatněny. Práce projektového manažera v MS Project začíná definicí hierarchické 

struktury činností a zdrojů. Jednotlivé činnosti či úkoly mají stručný popis (název činnosti), 

jsou očíslovány a pro tyto činnosti je rovněž definována doba potřebná na jejich dokončení. 

Dále jsou definováni předchůdci (úkoly, na jejichž dokončení závisí začátek činnosti), 

přidělené zdroje a využití zdrojů v rámci úkolu v procentech. Úlohy je možné naplánovat 

ručně zadáním data začátku a konce nebo automaticky za pomoci metody kritické cesty 

(CPM) na určení optimálních začátků a konců úloh. U závislosti úloh, CPM, začátků a konců 

činností nebo doby trvání úkolů je možné rovněž provést vizualizaci v síťovém grafu nebo 
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Ganntově diagramu. Vzhledem k tomu, že za MS Project se platí a ne málo peněz, objevuje se 

na trhu bezplatná konkurence. Jedná se o aplikaci OpenProj. 

 

1.5.2. OPENPROJ 

 OpenProj je produkt firmy Serena a jedná se o přímou konkurenci pro aplikaci Microsoft 

Project. OpenProj byl vyvinut v roce 2007. Jde pouze o aplikaci, kterou si stáhnete z internetu 

a uložíte si ji na plochu, nelze užít online sdílení. Pro přístup více uživatelů k programu lze 

koupit aplikaci Projects on Demand, která online sdílení mazi více uživateli (členy 

projektového týmu) umožňuje. OpenProj je plně kompatibilní s MS Project. Aplikace 

OpenProj a Microsoft Project jsou si velmi podobné a shodují se v řadě funkcí. OpenProj je 

open source aplikace, což znamená, že se jedná o počítačový software, jehož dostupnost je 

legální, zdarma a umožňuje uživatelům využívat zdrojový kód, prohlížet a upravovat. 

 Jak bylo napsáno výše, OpenProj nabízí projektovému manažerovi celou řadu funkcí pro 

chod jejich projektů. Jedná se například o Ganntův diagram, PERT grafy, WBS (Work 

breakdown structure) a RBS (Resource breakdown structure) grafy, nákladové hodnoty          

a další. [19] 

 

1.5.2.1. Funkce OpenProj [18] 

 Činnosti vkládané do aplikace OpenProj jsou nejčastěji zobrazeny v Ganntově diagramu. 

V Ganntově diagramu (obr. 6) jsou úkoly definovány ve dnech. Jsou zobrazeny jako 

obdélníky a velikost, respektive délka jednotlivých obdélníků je dána dobou trvání činnosti. 

Červeně jsou v diagramu znázorněny činnosti ležící na kritické cestě. Mezi činnostmi lze 

stanovit závislosti a návaznosti, které jsou představovány spojnicemi mezi obdélníky. 
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Obr. 6: Ganntův diagram zadaného projektu 

 

Další funkcí je zobrazení za pomoci síťového diagramu. Síťový diagram je zde pouze 

jako jinak zobrazený Ganntův diagram. V síťovém diagramu je zobrazení přehlednější neboť 

činnosti a informace s nimi související jsou vidět přímo v obdélníku, které představují 

jednotlivé úkoly. 

Další softwarovou podporou, o které se zmíním je aplikace WinQSB. Jedná se rovněž          

o program, který může napomoci projektovému týmu při řešení daného projektu.  

 

1.5.3. WINQSB 

Stejně jako aplikaci OpenProj, tak i program WinQSB lze volně stáhnout na internetu. 

Zkratka QSB znamená Quantitative System for Business. Jedná se o systém interaktivní 

podpory rozhodování nabízející řadu výkonných nástrojů, které pomáhají řešit problémy        

a dělat úspěšná rozhodnutí. [4]  

Aplikace WinQSB obsahuje nejen moduly pro lineární programování, ale i moduly 

z oblasti operačního výzkumu. WinQSB zahrnuje několik modulů. Moduly jsou následující: 

[23] 

 Analýza rozhodování (Decision Analysis) 

 Dynamické programování (Dynaming Programming) 

 Plánování výrobních zdrojů (Facility Location and Layout) 

 Předpovědi a lineární regrese (Forecasting and Linear Regression) 



19 

 Lineární programování (Linear and Integer Programming) 

 Analýza Markovových procesů (Markov Process) 

 Plánování materiálových zdrojů (Material Requirements Planning) 

 Síťová analýza (Network Modeling) 

 Nelineární programování (Nonlinear Programming) 

 Analýza PERT_CPM 

 Kontrola kvality (Quality Control Chart) 

 Rozvrhování pracovních úkolů (Job Scheduling) 

 Teorie front (Queuing Analysis) 

 Modely hromadné obsluhy (Queuing System Simulation) 

 

Ve stručnosti bych rozvedla některé moduly, které mají co dočinění s projektovým řízením. 

 

1.5.3.1. Plánování materiálových zdrojů (MRP) [4] 

Plánování materiálových zdrojů představuje plánování výroby a zásob a slouží k řízení 

výrobních procesů. Cílem systému MRP je zajistit, aby byl materiál k dispozici pro danou 

výrobu a daného zákazníka. Dalším cílem je udržet co nejnižší úroveň materiálu a zásob na 

skladě a rovněž má za úkol sestavit plán výrobních činností, termínů dodávek a nákupních 

činností. 

 

1.5.3.2. Síťová analýza 

Modul síťová analýza řeší problémy jako je například minimální strom, překládky, 

dopravu, nejkratší cestu, maximální průtok apod. Síťový model obsahuje uzly a spojení 

(hrany). 
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1.5.3.3. PERT_CPM 

 Tento program je určen pro projektové řízení. Můžeme použít buď metodu PERT nebo 

metodu kritické cesty (CPM). Projekt je tvořen činnostmi a jimi předcházejícím aktivitám, 

nadřazeným vztahům. Pomáhá identifikovat kritické činnosti, dobu dokončení projektu             

a volné aktivity, které mohou být k dispozici pro jiné činnosti. Umožňuje sestavení Ganntova 

diagramu pro vizuální sledování průběhu jednotlivých činností. 
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2. PROFIL SPOLEČNOSTI [21] 

Společnost JAROŠ CZ s.r.o. je česká firma zabývající se stavebními systémy. Firma na 

trhu působí od roku 2004. Společnost JAROŠ CZ s.r.o. prošla vývojem od zprostředkování 

služeb, velkoobchodu, výroby plastových výrobků až po dnešní komplexní výrobní program, 

který zahrnuje výrobu a montáž celo-hliníkových prosklených fasád, plastových a hliníkových 

oken, dveří všech typů a tvarů, zimních zahrad a světlíků. 

Firma se zaměřuje zejména na dosažení spokojenosti svých zákazníků a to zejména 

především vysokou kvalitou, nabízených služeb a výrobků, zakázkovou výrobou na míru       

a záručním servisem. V rámci zvyšování konkurenceschopnosti firmy klade vedení 

společnosti důraz nejen na modernizaci technologického vybavení a neustálé zlepšování 

systému kvality, ale také na bezpečnost práce a výběr a výchovu kvalitních zaměstnanců. 

Je rovněž držitelem řady certifikátů, které společnosti zaručují vysokou kvalitu 

nabízených služeb a produktů. Příkladem je certifikát kvality ISO 9001:2008, certifikát 

Gutmann a certifikát jakosti ISO. 

 

2.1. PRODUKTY SPOLEČNOSTI 

Produkty společnosti JAROŠ CZ s.r.o. se řadí do třech kategorií. Jedná se o plastové 

výrobky, hliníkové výrobky a doplňky a design. 

 Plastové výrobky (okna, dveře, posuvná okna a dveře, zimní zahrady aj.) 

 Hliníkové výrobky (prosklené fasády budov, neprůstřelné výrobky, hliníková okna     

a dveře aj.) 

 Doplňky a design (parapety, žaluzie, rolety, síta proti hmyzu) 
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3. APLIKAČNÍ ČÁST 

Tématem mé diplomové práce je ,,Optimalizace vybraného projektu s využitím metod 

síťové analýzy“. Jak už z názvu vyplývá, půjde o nalezení nejlepší možné varianty daného 

projektu a to z hlediska času a nákladů. Na zpracování praktické části diplomové práce jsem 

dostala k dispozici projekt opláštění nové budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky (pro 

zjednodušení budu dále uvádět FEI), konkrétně opláštění budovy. Zakázku získala firma 

JAROŠ CZ, s.r.o. Stavební firma mi poskytla všechny potřebné informace pro zhotovení 

síťové analýzy a optimalizaci projektu. Projekt výstavby budovy byl realizován v době od      

13. července 2011 do 15. května 2012. 

 

 

Obr. 7: Vizualizace nové budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky 

 

První podklad, který mi byl poskytnut, byl v podobě harmonogramu jednotlivých prací. 

Na obrázku (obr. 8) je jasně vidět, že harmonogram je hodně zjednodušen a pro potřeby 

analýzy jej bylo potřeba více rozpracovat. Pro vstupní údaje do softwaru je nezbytné 

harmonogram sestavit a rozpracovat detailněji, aby z něj byly potřebné informace jasně 

čitelné.  

Firmou poskytnuté činnosti bylo zapotřebí striktně účelově rozdělit na kratší časové 

úseky tak, aby bylo možno definovat návaznosti mezi nimi pro sestavení síťového grafu. 

Jedná se o časově nejnáročnější činnost v celé realizaci projektu, neboť na dobře  

zpracovaných vstupních informací se odvíjí další analýzy.   
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Obr. 8: Původní harmonogram [materiály firmy]  

 

V harmonogramu je projekt rozdělen na tři velké pracovní oblasti a to prosklené 

konstrukce, objekt B a objekt A. Jednotlivé oblasti jsou dále rozděleny na podoblasti,          

př.: prosklené konstrukce – objekt A, B, C. Tyto podoblasti jsou rozepsané na dílčí činnosti, 

které jsou důležité pro další zpracování projektu a analýz. Jednotlivé úkoly jsou 

v harmonogramu znázorněny podle času trvání úkolu. Všechny úkoly mají svůj začátek           

a konec.  

Na obr. 9 je vidět časové rozdělení jednotlivých činností. Čtverce představují týdny            

a délka řádku značí dobu trvání činnosti. 

 

 

Obr. 9: Znázorněná doba trvání činnosti [materiály firmy]  

 



24 

V harmonogramu jsou znázorněny délky jednotlivých činností, ale aktivity nejsou 

podrobněji vypsané. Z toho důvodu bylo nejprve potřeba zjistit veškeré aktivity v projektu. 

Celkem se jedná o 126 činností. Po konzultaci s firmou mi byl poskytnut seznam všech 

činností. Po obdržení seznamu následovalo časově náročné rozdělení činností na jednotlivé 

týdny podle délky trvání. Jak už je uvedeno výše: Firmou poskytnuté činnosti bylo zapotřebí 

striktně účelově rozdělit na kratší časové úseky tak, aby bylo možno definovat návaznosti 

mezi nimi pro sestavení síťového grafu.  

Rozplánované činnosti projektu podle týdnů byly převedeny do tabulky v Microsoft 

Office Excel (dále jen Excel). Pro lepší představivost je úprava vidět níže (obr. 10) a celý 

harmonogram je uveden v příloze č. 3. Použití barev od sebe odlišuje jednotlivé činnosti a to 

proto, že například činnost (výrobní příprava) na třetím řádku trvá deset týdnů a podílí se na 

ní šest dílčích činností, které na sebe navazují. Tabulka je zpracována na základě interních 

materiálů poskytnutých firmou JAROŠ CZ, s.r.o. 

  

 

Obr. 10: Upravený harmonogram (vlastní zpracování)  

 

Dílčí úkoly jsou zakódovány do písmen s číslicemi (př.: S01). V upraveném 

harmonogramu prací jsou jasně vidět délky trvání úkolů, činnosti předcházející, následující     

a rovněž jde vidět, které úkoly probíhají souběžně. Z takto graficky upraveného 

harmonogramu byl sestaven formulář podle jednotlivých činností. Formulář, je ve formě 

přehledné tabulky, kterou tvoří seznam úkolů, délky trvání úkolů a činnosti předcházející. 
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Sestavený formulář je vhodný pro zpracování údajů ve zmiňovaných softwarech, které mi 

pomohou s analýzou projektu. 

V průběhu zpracovávání podkladů mi byly zaslány i další potřebné informace týkající se 

složení zaměstnanců podílejících se na realizaci projektu nové budovy FEI. Tyto informace 

jsou potřebné pro analýzu z hlediska nákladů. Se složením zaměstnanců jsem dostala 

k dispozici i sazby režijních nákladů na vybrané profese. Sazby kromě údajů o mzdě zahrnují 

i další náklady režijní povahy (energie, odpisy atd.). Na základě těchto informací byl formulář 

rozšířen o sloupec náklady, kde jsou rozepsaní pracovníci podle toho, jak pracují na 

jednotlivých úkolech, viz. Tab. 1. Bližší informace o nákladech budou uvedeny v části 

zabývající se metodou CPM.  

 

 

Tab. 1: Formulář v Excelu 

 

Takovýmto způsobem analyzované a rozpracované vstupní údaje bylo možné zpracovat 

za použití softwarů OpenProj a WinQSB. Výsledky z provedených analýz následně využít pro 

optimalizaci celého projektu. 
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3.1. ANALÝZA PROJEKTU OPLÁŠTĚNÍ NOVÉ BUDOVY FEI 

3.1.1. ČASOVÁ ANALÝZA PROJEKTU METODOU CPM 

Jak bylo popsáno v teoretické části diplomové práce, program WinQSB má řadu funkcí 

respektive modulů. Pro účely diplomové práce se nejvíce hodí modul s názvem PERT_CPM. 

Při analýze projektu výstavby budovy je užití metod síťové analýzy nezbytné. Znalost metody 

CPM je nutná pro následnou optimalizaci projektu.   

Mnou vytvořený formulář v Excelu (Tab. 1) poslouží jako výchozí tabulka pro program 

WinQSB, modul PERT_CPM. Zadáním údajů do aplikace získáme hodnoty potřebné 

k sestavení síťového grafu, viz. Tab. 2. 

 

 

Tab. 2: Výchozí tabulka pro metodu CPM 

 

Při analýze CPM se v tabulce (Tab. 3) zobrazí nejdříve možné začátky a konce činností 

(Earliest Start, Earliest Finish), aktivity ležící na kritické cestě (On Critical Path) a nejpozději 

přípustné začátky a konce činností (Latest Start, Latest Finish). Z takto vytvořené tabulky si 

aplikace sama sestaví síťový graf s vyznačenou kritickou cestou a vypočte celkovou dobu 

projektu. 
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Tab. 3: Ukázka údajů z WinQSB  

 

V programu WinQSB za pomoci metody CPM vyšly výsledky v podobě délky trvání 

projektu 44 týdnů. Program rovněž nalezl více než jednu kritickou cestu. Počet kritických cest 

je 13 (Tab. 4). 

Sloupec Slack v Tab.3 znázorňuje celkovou časovou rezervu pro dané činnosti, které 

neleží na kritické cestě. Celková časová rezerva se vypočte jako LF-ES-AT. Velikost 

respektive délka celkové časové rezervy je platná pouze při nevyužívání rezervy ostatních 

aktivit. Nelze plně využít všechny vypočtené rezervy ve své plné výši. V plné výši je lze 

použít jen v případě, že součet nepřekročil dobu LF-EF a rovněž lze využít jen v jednom ze 

směrů. Například celková časová rezerva pro aktivitu H14 je 1 týden, u aktivity H24 je to     

15 týdnů. 

Z činností tvořící projekt výstavby nové budovy pro Fakultu elektrotechniky a informatiky 

(FEI) byly vypočteny jako kritické prvky z hlediska realizace projektu následující činnosti:  

 H11 - hrubá stavba objekt A část 1 

 H12 - hrubá stavba objekt A část 2 

 H13 - hrubá stavba objekt A část 3 

 S01 - výběrové řízení, udělení zakázky 

 S02 - projektová dokumentace k odsouhlasení 1.část 

 S03 - projektová dokumentace k odsouhlasení 2.část 
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 S04 - výrobní příprava (výrobní dokumentace, dodávka materiálu) část 1 

 S05 - výrobní příprava (výrobní dokumentace, dodávka materiálu) část 2 

 S06 - výrobní příprava (výrobní dokumentace, dodávka materiálu) část 3 

 S07 - výrobní příprava (výrobní dokumentace, dodávka materiálu) část 4 

 S08 - výrobní příprava (výrobní dokumentace, dodávka materiálu) část 5 

 S09 - výrobní příprava (výrobní dokumentace, dodávka materiálu) část 6 

 S14 - výroba část A4 

 S15 - výroba část A1 

 S33 - montáž části A4 - 1. - 4. NP - 106, 102, 105 

 S34 - montáž části A1 - 1. - 4. NP - 104, 102, 103 

 S37 - dokončovací práce - Al exteriér (parapety, plechování apod.) část C, A 

 S38 - interiérové Al výplně 

 

Kritické cesty v projektu: 

 

Tab. 4: Kritické cesty z WinQSB 

 

Kritické činnosti představují 14,29% (18 kritických činností / celkový počet                      

126 činností) všech činností nutných pro realizaci výstavby nové budovy pro FEI. Nízké 

procento výskytu kritických činností ukazuje na relativně malé ohrožení realizace projektu. 
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S07 - Výrobní příprava (výrobní dokumentace, dodávka materiálu) část 4 

12-13-

2012 

12:07:01 

Activity 

Name 

On 

Critical 

Path 

Activity 

Time 

Earliest 

Start 

Earliest 

Finish 

Latest 

Start 

Latest 

Finish 

Slack 

(LS-ES) 

21 S07 Yes 1 13 14 13 14 0 

Tab. 5: Kritická aktivita S07 z WinQSB 

 

Činnost s označením S07 (Tab. 5) leží na kritické cestě. Celková doba realizace úkolu je 

jeden týden. Nejdříve možný začátek aktivity je 13. týden od prvního týdne zahájení 

výstavby. V případě zpoždění předcházejících činností (S03 - projektová dokumentace           

k odsouhlasení 2. část a S06 - výrobní příprava (výrobní dokumentace, dodávka materiálu) 

část 3.), dojde k narušení plánovaných termínů. 

Kritická činnost má tedy termín nejdříve možného začátku roven nejpozději přípustného 

začátku, resp. termín nejdříve možného konce (14. týden) roven termínu nejpozději 

přípustného konce (14. týden). Musí proto být realizována přesně v naplánovaných termínech. 

 

A29 - Montáž skla (A29) 

12-13-

2012 

12:07:01 

Activity 

Name 

On 

Critical 

Path 

Activity 

Time 

Earliest 

Start 

Earliest 

Finish 

Latest 

Start 

Latest 

Finish 

Slack 

(LS-ES) 

117 A29 No 4 18 22 37 41 19 

Tab. 6: Nekritická aktivita A29 z WinQSB 

 

Montáž skla (Tab. 6) je činnost ležící mimo kritickou cestu. Nejdříve možný začátek 

činnosti je 18. týden od zahájení výstavby. Činnost trvá 4 týdny. Z toho plyne, že nejdříve 

možný konec činnosti je 22. týden. Maximální přípustná rezerva je 19. týdnů. To znamená, že 

v případě zpoždění dané činnosti o 19. týdnů dojde k posunutí začátku činnosti na 37. týden 

(tzv. nejpozději přípustný (nevyhnutelný) začátek činnosti). Nejpozději přípustný 

(nevyhnutelný) konec činnosti je 41. týden.  

Poslední sloupec tabulky představuje rezervy. Konkrétně zde jde o celkovou rezervu. 

Celková rezerva představuje množství času, o který se mohou činnosti zpozdit, aniž by došlo 

k časovému skluzu celého projektu. Pro kritické činnosti je rovna nule, pro nekritické je 

hodnota kladná a větší než nula. Pro účely projektových manažerů existují i další typy rezerv 
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(volná a nezávislá). Software tyto rezervy nevyhodnocuje, ale jejich sledování je z časového 

hlediska projektu důležité. Podle velikosti zmiňovaných rezerv projektový manažeři 

manipulují s časem jednotlivých aktivit, aniž by to mělo dopady dobu projektu. 

Vzhledem k tomu, že projekt tvoří až 126 činností, nezobrazí se síťový graf na obrazovce 

celý. Z tohoto důvodu dávám pro ukázku jen část grafu (obr. 11), v příloze je graf uveden 

celý. Červeně je znázorněna kritická cesta projektu. 

 

 

Obr. 11: Ukázka síťového grafu 

  

Grafickou podobu realizace projektu lze vyjádřit i za pomoci Ganntova digramu. 

V diagramu (obr. 12) jsou vidět začátky a konce jednotlivých činností. Pro projekt opláštění 

nové budovy FEI je Ganntův diagram následující. 
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Obr. 12: Ukázka Ganntova diagramu ve WinQSB 

 

Nekritické činnosti jsou znázorněny jako modré pruhy, zatímco kritické činnosti jsou 

červené. 

 

3.1.1. ČASOVÁ ANALÝZA PROJEKTU METODOU PERT 

Při analýze za pomoci metody PERT se počítá se třemi časovými odhady. Odhady 

optimistické a pesimistické doby realizace projektu jsem získala na základě předchozí 

komunikace se společností JAROŠ CZ, s.r.o. Získané hodnoty byly vloženy do tabulky (Tab. 

7) v programu WinQSB, jehož výstupem jsou údaje týkající se průměrné doby trvání projektu 

a stanovení kritických cest, jak je vidět v Tab. 8.  
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Tab. 7: Časové odhady PERT analýza 

 

Na základě výše uvedené tabulky (Tab. 7) jsou dané hodnoty analyzovány a výsledkem je 

Tab. 8, vypočtení průměrné doby trvání projektu a možnosti kritické cesty.  

 

 

Tab. 8: PERT tabulka s časovými odhady 
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Z tabulky lze vyčíst očekávanou kritickou cestu s očekávanou dobou trvání projektu, 

která je získána jako součet středních dob trvání kritických aktivit. Kritická cesta nemusí být 

nutně kritickou, lze to jen s pravděpodobností očekávat.  

Očekávaná doba realizace projektu je 45,50 týdnů a existuje 11 kritických cest. V tabulce 

(Tab. 9) je rovněž vidět průměrnou dobu trvání aktivit (Activity Mean Time) a směrodatnou 

odchylku (Standard Deviation).  

Kritické cesty projektu: 

 

Tab. 9: Kritické cesty PERT analýzy 

 

3.1.1.1. Pravděpodobnostní analýza metody PERT 

Pravděpodobnostní analýza (Probability Analysis) vychází z výsledků tabulky PERT 

analýzy aktivit (3-time estimate), viz. Tab. 8. Pravděpodobnostní výpočty očekávají, že 

aktivity a cesty jsou na sebe navzájem nezávislé. Rovněž předpokládá, že projekt má značný 

počet činností pro předpoklad normálního rozdělení, které se užívá pro odhad 

pravděpodobnosti dokončení kritické cesty v potřebném čase. 

V rámci pravděpodobnostní analýzy se počítají pravděpodobnosti dokončení realizace 

projektu podle délky trvání celého projektu. Výsledky pravděpodobnosti dokončení jsou 

potom jak pro jednotlivé kritické cesty, tak i pro celkový projekt. 

V analýze CPM se doba trvání projektu stanovila na 44 týdnů. Jaká bude 

pravděpodobnost dokončení projektu na základě pravděpodobnostní analýzy ve stejné délce? 

 



34 

 

Obr. 13: Pravděpodobnostní analýza ve WinQSB 

 

Lze si zde (obr. 13) nastavovat různé doby trvání podle potřeb zadavatele. V předchozí 

analýze PERT vyšlo 11 kritických cest, bylo potřeba tyto údaje zadat do 

pravděpodobnostního okna a výsledek pro 44 týdnů, při 11 kritických cestách je vidět na 

obrázku výše. Pravděpodobnost dokončení se pohybuje v rozmezí od 0 – 16,45%. Záleží na 

zvolené kritické cestě. Program stanoví i pravděpodobnost realizace celého projektu v daném 

čase, tj. 0%. 

Při hodnotě 45,50 týdnů, což je střední hodnota, by byl výsledek roven 50%. Dosadím 

tedy delší dobu, 49 týdnů  (obr. 14), a výsledek pravděpodobnostní analýzy se blíží 100%            

a pravděpodobnost dokončení celého projektu ve 49. týdnu je 90,8%. 

 

 

Obr. 14: Pravděpodobnostní analýza pro 49 týdnů  
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3.1.1.2. PERT simulace 

Program WinQSB nabízí i možnost simulace. Na základě náhodného čísla, počtu 

pozorování a požadovaného času dokončení, program modeluje čas dokončení projektu podle 

časového rozložení jednotlivých aktivit.  

Dle CPM opět 44 týdnů. Na obr. 15 jsou vidět výsledné hodnoty.  

 

 

Obr. 15: PERT simulace pro 44 týdnů 

 

Ze simulace vyplývá, že s předem zadanými údaji je procento úspěšnosti dokončení 

projektu v daném čase skoro nulové (0,3%). Průměrný čas dokončení při daném počtu 

simulací a očekávaném čase kritické cesty 45,50 týdnů je stanoven na dobu 46,89 týdnů.  

Hodnoty pravděpodobnosti dokončení při daných parametrech lze sledovat i v tabulce, 

která je uvedena níže (Tab. 10). Jsou zde vidět celkové časy v různých rozmezích a rovněž 

pravděpodobnosti dokončení projektu v daných časech. Největší pravděpodobnost dokončení 

je v rozmezí od 47,57 týdne do 49,64 týdne a to s celkovou pravděpodobností 98%, při 

pozorování v počtu 247 z celkového počtu 1000 provedených simulací. 

Na obr. 16  jsou hodnoty i v grafické podobě. 
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Tab. 10: PERT simulation (44 týdnů) 

 

 

Obr. 16: PERT simulation graficky (44 týdnů) 

 

Pro 49 týdnů (obr. 17) je výsledek obdobný jako u pravděpodobnostní analýzy (90,8%),   

u PERT simulace mi vyšlo 95,7%. 
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Obr. 17: PERT simulace pro 49 týdnů  

 

Metody CPM a PERT slouží pouze k časovým vztahům v projektu. Není předem dáno 

ani zaručeno, že jasně stanovený časový harmonogram úkolů musí být pro společnost 

hospodárný. Je nezbytné analyzovat projekt i z nákladového hlediska.  

 

3.1.2. NÁKLADOVÁ ANALÝZA METODOU CPM 

V programu WinQSB v modulu CPM byla provedena i analýzu nákladů. K tomu byly 

využity informace týkající se rozvržení pracovníků na jednotlivé činnosti a rovněž informace 

týkající se sazby režijních nákladů na dané profese.  

 

 

Tab. 11: Formulář pracovníků na jednotlivé činnosti 
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V posledním sloupci tabulky jsou rozepsáni pracovníci pro dané činnosti (Tab. 11). 

Například na činnosti S33 se podílí M12/8 + P3/8 + O3/8. Znamená to, že doba realizace 

činnosti S33 je 8 týdnů a během té doby se na ní podílí 12 montážních dělníků, 3 projektanti  

a 3 pracovníci zařazeni jako ostatní a jedná se zejména o řidiče dovážející materiál. 

Společnost mi poskytla informace týkající se režie na jednotlivé zaměstnance. Výroba je 

400 Kč/hod, montáž 280 Kč/hod, projektanti 500 Kč/hod a ostatní 200 Kč/hod. 

Vzhledem k tomu, že poskytnuté údaje nebyly pro potřeby nákladové analýzy 

v potřebném členění, nebylo možno je využít v uvedeném tvaru, ale bylo zapotřebí provést 

jejich úpravu, tak jak je uvedeno v Tab. 12. Ve výpočtech nejsou zahrnuty ceny vstupů, tedy 

materiál na opláštění budovy.  

 

 

Tab. 12: Výpočet nákladů v Excelu 

 

Pro stanovení nákladů na realizaci projektu bez nákladů na materiál, bylo potřeba si celý 

projekt rozdělit po týdnech od jeho počátku až do konce a každému týdnu přiřadit činnosti, 

které v danou dobu probíhají.  

Jak už jsem se zmínila výše, bylo potřeba pracovníky a náklady na ně rozpočítat, jinak by 

v jednom týdnu bylo na pracovišti například 14 projektantů, což nekoresponduje s realitou. 

Udělala jsem si aritmetický průměr dané kategorie zaměstnanců pro jednotlivé týdny. Uvedu 

na příkladu pro 38. týden, viz Tab. 12. V 38. týdnu probíhá realizace činností B03, B04, B11, 

S06, S11, S17 a A01. V tomto týdnu by podle rozdělení pracovníků mělo být na pracovišti         
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14 projektantů, 21 montážních dělníků a 9 pracovníků zařazených do kategorie ostatní. Při 

komunikaci s vedením společnosti JAROŠ CZ, s.r.o. jsem dospěla k závěru, že toto není 

možné a že reálně měli k dispozici maximálně 3 projektanty, 17 montážních dělníků                 

a 3 ostatní. Pro každou profesi jsem vzala počet pracovníků u nejpracnější činnosti a ten jsem 

rozdělila na ostatní činnosti podle náročnosti tak, aby součet v tom daném týdnu dával ten 

původní nejvyšší počet. 

Na činnosti B03 se podílí jen projektanti. Udělala jsem již zmiňovaný průměr a pro 

projektanty mi vyšlo 0,214 (tj. 3/14). Získaný výsledek jsem roznásobila počtem pracovníků 

na danou činnost v daném týdnu. Pro B03 jsou to 2 projektanti. Hodinová sazba pro 

projektanta je 500 Kč a pracovní týden má 40 hodin. Pro B03 jsou náklady na zaměstnance 

8 560 Kč. 

Pro činnost S17, na které pracují nejen projektanti, ale i montážní dělníci a ostatní je 

výpočet nákladů následující: S17 = M17/3 + P3/3 + O3/3. Na činnosti se podílí                     

17 montážních dělníků, ale v daném týdnu ještě 4 pracují na činnosti B11, dohromady tedy  

21 lidí. Opět se udělá průměr pro danou kategorii pracovníků, tedy montáž je 17/21 (tj. 0,81). 

Pak se výsledek vynásobí počtem pracovníků na činnost S17, hodinovou sazbou pro montáž 

(280 Kč) a počtem hodin v pracovním týdnu (40 hodin). S17 pro montáž je 0,81*17*280*40, 

tj. 154 224 Kč. To samé se udělá pro kategorii ostatní, kde průměr je 3/9, tj. 0,33 a výpočet je 

0,33*3*200*40, tj. 7 920 Kč a pro projektanty – 3/14, tj. 0,214 a výpočet je 0,214*3*500*40, 

tj. 12 840 Kč. Náklady na zaměstnance pro činnost S17 v 38. týdnu jsou 174 984 Kč. 

Takto stanovené náklady pro jednotlivé činnosti byly využity pro analýzu nákladů 

s využitím softwaru WinQSB (Tab. 13). 
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Tab. 13: Náklady ve WinQSB pro 44. týdnů 

 

Celkové náklady na realizaci projektu bez nákladů na materiál jsou 11 142 850 Kč. 
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Obr. 18: Celkové náklady 

 

Na obr. 18 je znázorněn rozpočet nákladů na realizaci projektu bez nákladů na materiál. 

Růžová křivka vyjadřuje celkové náklady na realizaci projektu bez nákladů na materiál           

a modrá křivka značí průměrné náklady na realizaci projektu bez nákladů na materiál. Z grafu 

je vidět, že s přibývajícím časem rostou zmiňované náklady projektu. Nejdůležitější roli           

i přesto hraje délka trvání jednotlivých činností a celého projektu, protože má velký vliv na 

celkové náklady na realizaci projektu bez nákladů na materiál a proto je nezbytné se na 

časovou analýzu podrobně zaměřit. Je potřeba kontrolovat čas v průběhu celého projektu           

a možné změny analyzovat a hodnotit tak, aby nedocházelo k navýšení nákladů projektu. 

 

3.1.3. ČASOVÁ ANALÝZA V APLIKACI OPENPROJ 

Aplikace OpenProj je přímo zaměřena na práci s projekty. Program je sestaven pro 

sledování průběhu daných projektů od jejich počátků v aktuálním čase. V případě nějakého 

zpoždění, či ukončení činnosti s předstihem lze tyto informace zadat do softwaru a další 

činnosti se podle změn automaticky upraví. Základní část programu je v podobě Ganntova 

diagramu, kde se zadají jednotlivé činnosti. Úkoly lze zkopírovat z předem vytvořeného 

formuláře, v mém případě, z Excelu.  
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Formulář představuje směrný plán projektu, což je jeho základní osnova, důležitá pro 

další analýzy a sledování realizace projektu. Ve formuláři mám dobu trvání uvedenou 

v týdnech a pro potřeby programu je nutno přepočítat na dny, poté lze rovněž zkopírovat           

a vložit do tabulky v OpenProj. Směrná osnova musí mít uveden začátek a konec realizace 

projektu, od toho se pak odvíjí začátky a konce jednotlivých činností, jak je vidět na obr. 19. 

Pro správné časové rozložení jednotlivých činností se musí zaznamenat vazby mezi nimi            

v podobě předchůdců činností. Nevýhodou aplikace je, že tyto vazby mezi úkoly je potřeba 

zadávat ručně. Na obr. 19 jsou vazby vidět v podobě šipek mezi barevnými obdélníky. Opět 

z důvodu velkého počtu činností uvádím jen ukázku. 

 

 

Obr. 19: Ganntův diagram v OpenProj 

 

Po zapsání veškerých potřebných údajů do části Ganntův diagram, software provede 

analýzu a stanoví kritickou cestu. Činnosti na kritické cestě jsou v diagramu znázorněny 

červeně. Dojde-li ke zpoždění těchto činností, naruší to průběh celého projektu. 

.  
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Obr. 20: Síťový diagram 

 

  Aplikace OpenProj umožňuje grafické znázornění i za pomoci síťového diagramu, který 

může být pro mnohé přehlednější. Na obr. 20 je vidět, co vše lze vyčíst ze síťového diagramu. 

V Ganntově diagramu jsou doby trvání jednotlivých aktivit znázorněny pouze délkou 

barevných obdélníků a je potřeba si dobu trvání pracně sečíst. Na obr. 21 je jasně vidět 

začátek a konec činnosti a rovněž počet dní. 

 

 

Obr. 21: Kritická činnost H11 - hrubá stavba objekt A část 1 

 

Pro zpřehlednění návaznosti jednotlivých činností v projektu si lze vytvořit WBS diagram 

(obr. 22), který představuje hierarchický rozklad produktů. Takto rozpracované aktivity by 

měly posloužit k lepšímu plánování a kontrole projektu. 
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Obr. 22: WBS 

 

Na závěr bych shrnula, že výstupy z analýzy programu WinQSB a OpenProj jsou 

v mnoha směrech shodné, ale uživatelsky přijatelnější byla práce se softwarem WinQSB. 

Výstupy z něj byly zřetelnější a práce s ním mnohem rychlejší.  
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 ZÁVĚR 

Podstatou diplomové práce bylo provést časovou a nákladovou analýzu projektu s cílem 

zefektivnit řízení projektu. Jednalo se o projekt opláštění nové budovy FEI, který byl 

realizován v době od 13. července 2011 do 15. května 2012. V projektu jsou zahrnuty             

i činnosti s označením ,,H“ (hrubá stavba). Ta začala v dubnu roku 2011, ale pro účely 

analýzy byla zahrnuta do projektu opláštění. Projekt vznikl na základě 20. výročí FEI. Při této 

příležitosti se Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava rozhodla pro novou 

budovu fakulty. Projekt byl z velké části financován z dotací.  

Směrný plán projektu, který poskytla firma JAROŠ, byl upraven do potřeby použitelné 

pro provedení časové a nákladové analýzy v softwarech WinQSB a OpenProj. V první fázi 

diplomové práce bylo potřeba získané údaje od firmy JAROŠ zpracovat. Veškeré materiály se 

musely účelově rozdělit podle časových úseků. Prvotní harmonogram se musel zpracovat do 

formy vhodné k analýze. Následně upravené údaje v Excelu sloužily jako vstupní data pro 

analýzy v softwarech. 

Jako první analýza byla časová analýza metodou CPM v softwaru WinQSB. Po vložení 

činností s danými parametry vyhodnotila metoda CPM celkovou dobu projektu na 44 týdnů          

a 13 kritických cest. Kritické cesty tvoří 18 následujících činností: H11 – H12 – H13 – S01 – 

S02 – S03 – S04 – S05 – S06 – S07 – S08 – S09 – S14 – S15 – S33 – S34 – S37 – S38.  

Celkový počet aktivit tvořících projekt je 126 činností, z toho 18 činností je vyhodnoceno 

jako kritických, tedy nepřipouští se možnost časového zpoždění. Procento výskytu kritických 

aktivit v projektu je 14,29 %. Jde nízké procento výskytu a to značí malé ohrožení projektu. 

Získaný počet kritických cest je tvořen kombinacemi zmiňovaných osmnácti činností.  

Důležité je sledovat i stanovené rezervy v projektu. Rezervy obecně znázorňují čas,          

o který se lze zpozdit bez dopadu důsledků na jiné aktivity nebo datum dokončení projektu. 

Při sledování projektu z časového hlediska jsou rezervy velmi důležité. Jejich délky umožňují 

projektovým manažerům manipulovat s časem jednotlivých aktivit, aniž by to mělo dopady 

na trvání celého projektu.  

Další časová analýza byla provedena metodou PERT. V PERT analýze se na základě 

kombinací časových odhadů vypočetla očekávaná doba realizace na 45,5 týdnů                       

a 11 kritických cest, tedy o něco více než u CPM. Při výpočtech pravděpodobnostní analýzy, 
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se pravděpodobnost dokončení projektu v 44 týdnu, pohybuje v rozmezí od 0% do 16,45%. 

Pro celý projekt v délce 44 týdnů je hodnota rovna 0%. Pro dobu realizace delší než 45,5 

týdnů se pravděpodobnost dokončení blíží 100%. Zadala jsem 49 týdnů a výsledek vyšel 

90,8%. Stoprocentní pravděpodobnost dokončení projektu na základě stanovených časových 

odhadů je v 53. týdnu. Z další nabízené analýzy v podobě PERT simulace opět vyšlo nízké 

procento úspěšnosti dokončení ve 44 týdnu (0,3%). Pro 49 týdnů je úspěšnost 95,7%. Pro 

analýzu PERT za pomoci časových odhadů je nereálné stihnout projekt ve 43. týdnu 

(pravděpodobnost 0%.) Pro 44 týden, který spočítala metoda CPM je úspěšnost dokončení 

0,3%, což je rovněž velice nepravděpodobné. Největší úspěšnost dokončení projektu v daném 

čase je v rozmezí od 45 do 48 týdne. Pravděpodobnost je 60,5%. V tomto časovém rozmezí 

spočítala PERT simulace průměrnou dobu dokončení v 47. týdnu.  

Nastane-li jen nepatrné zpoždění činnosti ležící na kritické cestě, ohrozí to danou dobu 

realizace celého projektu. Bude-li kritická činnost zhotovena dříve, než je daný čas, dojde ke 

zkrácení projektu, což může mít rovněž negativní dopad na průběh celé akce. Při zkrácení 

kritické činnosti nemusí navazovat činnost následující, neboť se nepočítá se zkrácením 

aktivity a nemusí být k dispozici potřebný materiál a zdroje. Dané programy nabízejí řadu 

analýz, zejména WinQSB, které mohou dát projektovým manažerům informace sloužící pro 

kontrolu průběhu projektu. 

Nákladová analýza provedena v rámci softwaru WinQSB vycházela ze sazeb režijních 

nákladů na vybrané profese (projektant, výroba, montáž a ostatní). Mezi ostatní se řadí řidiči. 

Ze získaných režijních sazeb byly vypočteny náklady na realizaci projektu bez nákladů na 

materiál. Při výpočtu bylo potřeba si projekt rozdělit na týdny a každému týdnu přiřadit 

činnost, která v tu dobu probíhá. Pro každou profesi jsem vzala počet pracovníků                    

u nejpracnější činnosti a ten jsem rozdělila na ostatní činnosti podle náročnosti tak, aby součet 

v tom daném týdnu dával ten původní nejvyšší počet. Poté se vypočetl aritmetický průměr 

dané kategorie pracovníků pro jednotlivé týdny. Výsledek aritmetického průměru se 

roznásobil počtem pracovníků na danou činnost, sazbou a počtem hodin v pracovním týdnu. 

Náklady na jednotlivé činnosti daly dohromady náklady na projekt bez nákladů na materiál. 

Částka je ve výši 11 142 850 Kč.  Zkrácením doby trvání projektu by se daly náklady snížit, 

naopak dojde-li k prodloužení nebo změně počtu pracovníků náklady mohou narůst. Za 

pomoci softwaru lze informace v podobě délky trvání, velikosti penále za zpoždění nebo 

odměny za dřívější dokončení jednoduše zadat do tabulky a program veškeré změny 

vyhodnotí. Změna vstupních údajů se okamžitě projeví ve výstupech v softwaru. Díky tomu 
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lze včasně reagovat na možné události během průběhu projektu. Dané softwary umožňují 

provádět v rámci projektu nákladové simulace. Myslí se tím, že lze měnit počty pracovníků 

v rámci vybraných profesí na jednotlivé činnosti nebo sazby režijních nákladů na vybrané 

profese, které kromě mezd zahrnují i další náklady režijní povahy (energie, odpisy atd.). 

Takto vyvolané změny se projeví v propočtech, které poskytují softwary. Efekt jde vidět 

okamžitě. Pro projektové manažery to je velmi přínosné z toho důvodu, že hned vidí, co to 

s projektem dělá a u rozsáhlejších a časově náročných projektů je tato operativnost díky 

softwarům nepostradatelná. 

V softwaru OpenProj byla provedena časová analýza metodou CPM. Výstupy z analýzy 

v tomto softwaru se shodovaly s výstupy ve WinQSB. Celková doba trvání projektu je v obou 

případech 44 týdnů. 

Příprava vstupních dat projektu pro softwary je časově velmi náročná. Jedná se                 

o nejdůležitější část celé realizace projektu. Budou-li vstupní hodnoty špatně analyzovány          

a poté vloženy do daných softwarů, může to ohrozit celý projekt. Nevhodné vstupní 

informace dají nepřesné výstupy a může to nabourat průběh realizace. Následná práce se 

softwary slouží ke zjednodušení práce a k zefektivnění projektů. Z toho vyplývá, že softwary 

jsou velice operativní a jakákoli změna vstupních dat se ihned promítne do výsledku bez 

pracných a náročných propočtů. Vše si program sám přepočítá a během několika sekund dá 

potřebné výstupy, na které mohou projektový manažeři reagovat a přizpůsobit realizaci 

projektu. Využití metod síťové analýzy je pro projektové manažery velmi přínosné. V případě 

rozsáhlých projektů dochází ke zkrácení, k lepším časovým odhadům trvání jednotlivých 

činností i celého projektu. Práce se softwary zefektivní a časově zjednoduší práci manažerů.   

Projekty si firmy v mnoha případech sestavují intuitivně, ale využití softwarových 

nástrojů může pomoci urychlit, zpřesnit a zefektivnit práci a posouzení projektů. Příprava 

projektu vyžaduje přesné zadání a rozplánování činností podle času (dny, týdny atd.). 

Samotná počáteční fáze je časově velmi náročná, ale následné softwarové zpracování dat 

poskytne velké množství výsledků a hlavně v krátkém čase. 
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VÝSTUP Z ČASOVÉ ANALÝZY METODOU CPM (WINQSB) 

 

Activity Analysis for VSB-FEI 
12-13-

2012 

12:07:01 

Activity 

Name 

On 

Critical 

Path 

Activity 

Time 
Earliest 

Start 
Earliest 

Finish 
Latest 

Start 
Latest 

Finish 
Slack 

(LS-ES) 

1 H11 Yes 16 0 16 0 16 0 

2 H12 Yes 1 16 17 16 17 0 

3 H13 Yes 1 17 18 17 18 0 

4 H14 no 8 18 26 19 27 1 

5 H15 no 1 26 27 27 28 1 

6 H16 no 1 27 28 34 35 7 

7 H17 no 2 28 30 35 37 7 

8 H21 no 11 0 11 2 13 2 

9 H22 no 2 11 13 13 15 2 

10 H23 no 1 13 14 15 16 2 

11 H24 no 1 14 15 29 30 15 

12 H25 no 5 15 20 30 35 15 

13 H31 no 16 0 16 3 19 3 

14 H32 no 5 16 21 27 32 11 

15 S01 Yes 2 0 2 0 2 0 

16 S02 Yes 5 2 7 2 7 0 

17 S03 Yes 3 7 10 7 10 0 

18 S04 Yes 3 7 10 7 10 0 

19 S05 Yes 1 10 11 10 11 0 

20 S06 Yes 2 11 13 11 13 0 

21 S07 Yes 1 13 14 13 14 0 

22 S08 Yes 2 14 16 14 16 0 

23 S09 Yes 1 16 17 16 17 0 

24 S10 no 1 10 11 29 30 19 

25 S11 no 2 11 13 30 32 19 

26 S12 no 1 13 14 15 16 2 

27 S13 no 2 14 16 16 18 2 

28 S14 Yes 1 16 17 16 17 0 

29 S15 Yes 1 17 18 17 18 0 

30 S16 no 7 18 25 21 28 3 

31 S17 no 3 11 14 30 33 19 

32 S18 no 4 14 18 40 44 26 

33 S19 no 1 14 15 32 33 18 

34 S20 no 5 15 20 39 44 24 

35 S21 no 1 13 14 32 33 19 

36 S22 no 6 14 20 38 44 24 

37 S23 no 1 13 14 37 38 24 

38 S24 no 4 14 18 39 43 25 

39 S25 no 1 18 19 43 44 25 

40 S26 no 1 14 15 32 33 18 

41 S27 no 5 15 20 39 44 24 

42 S28 no 1 14 15 16 17 2 

43 S29 no 4 15 19 39 43 24 

44 S30 no 1 19 20 43 44 24 

45 S31 no 6 16 22 19 25 3 

46 S32 no 7 16 23 18 25 2 
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47 S33 Yes 8 17 25 17 25 0 

48 S34 Yes 7 18 25 18 25 0 

49 S35 no 7 27 34 28 35 1 

50 S36 no 11 15 26 33 44 18 

51 S37 Yes 13 25 38 25 38 0 

52 S38 Yes 6 38 44 38 44 0 

53 S39 no 9 34 43 35 44 1 

54 B01 no 1 7 8 32 33 25 

55 B02 no 1 10 11 43 44 33 

56 B03 no 2 10 12 33 35 23 

57 B04 no 6 7 13 26 32 19 

58 B05 no 5 13 18 35 40 22 

59 B06 no 3 13 16 32 35 19 

60 B07 no 5 16 21 35 40 19 

61 B08 no 4 21 25 40 44 19 

62 B09 no 1 13 14 38 39 25 

63 B10 no 3 14 17 41 44 27 

64 B11 no 1 12 13 37 38 25 

65 B12 no 5 13 18 38 43 25 

66 B13 no 1 18 19 43 44 25 

67 B14 no 1 14 15 39 40 25 

68 B15 no 2 15 17 40 42 25 

69 B16 no 1 17 18 43 44 26 

70 B17 no 2 17 19 42 44 25 

71 B18 no 1 16 17 37 38 21 

72 B19 no 3 17 20 41 44 24 

73 B20 no 1 15 16 36 37 21 

74 B21 no 5 16 21 38 43 22 

75 B22 no 1 21 22 43 44 22 

76 B23 no 1 17 18 38 39 21 

77 B24 no 3 18 21 39 42 21 

78 B25 no 1 21 22 43 44 22 

79 B26 no 2 21 23 42 44 21 

80 B27 no 1 21 22 36 37 15 

81 B28 no 3 22 25 41 44 19 

82 B29 no 1 20 21 35 36 15 

83 B30 no 6 21 27 37 43 16 

84 B31 no 1 27 28 43 44 16 

85 B32 no 1 22 23 37 38 15 

86 B33 no 4 23 27 38 42 15 

87 B34 no 1 27 28 43 44 16 

88 B35 no 2 27 29 42 44 15 

89 A01 no 3 10 13 25 28 15 

90 A02 no 1 13 14 43 44 30 

91 A03 no 2 13 15 28 30 15 

92 A04 no 11 15 26 30 41 15 

93 A05 no 3 26 29 41 44 15 

94 A06 no 4 22 26 33 37 11 

95 A07 no 3 26 29 41 44 15 

96 A08 no 1 21 22 32 33 11 

97 A09 no 6 22 28 37 43 15 

98 A10 no 1 28 29 43 44 15 

99 A11 no 1 26 27 37 38 11 

100 A12 no 3 27 30 38 41 11 

101 A13 no 3 30 33 41 44 11 
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102 A14 no 2 15 17 31 33 16 

103 A15 no 3 27 30 41 44 14 

104 A16 no 1 26 27 38 39 12 

105 A17 no 4 27 31 39 43 12 

106 A18 no 1 31 32 43 44 12 

107 A19 no 1 17 18 33 34 16 

108 A20 no 3 18 21 34 37 16 

109 A21 no 2 21 23 42 44 21 

110 A22 no 7 21 28 37 44 16 

111 A23 no 2 15 17 34 36 19 

112 A24 no 2 29 31 42 44 13 

113 A25 no 1 28 29 37 38 9 

114 A26 no 5 29 34 38 43 9 

115 A27 no 1 34 35 43 44 9 

116 A28 no 1 17 18 36 37 19 

117 A29 no 4 18 22 37 41 19 

118 A30 no 3 22 25 41 44 19 

119 A31 no 2 15 17 35 37 20 

120 A32 no 2 31 33 42 44 11 

121 A33 no 1 30 31 37 38 7 

122 A34 no 5 31 36 38 43 7 

123 A35 no 1 36 37 43 44 7 

124 A36 no 1 17 18 37 38 20 

125 A37 no 4 18 22 38 42 20 

126 A38 no 2 22 24 42 44 20 

 

 
Project Completion Time = 44 weeks  

Number of Critical Path(s) = 13 

 



Příloha č. 3 

1 

 



Příloha č. 4 

1 

 


