
 

 



 

 



 

 

 

  



 

 



 

 

Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce bylo definovat kvantitativní analýzu jako nástroj analýzy 

rizik. V teoretické části se věnuji tomu, co samotný pojem znamená. Další oblast teoretické 

části se věnuje pojmu kvantifikace jednotlivých rizik pomocí různých metod. Třetí úsek  

se zabývá popisem postupu kvantitativní analýzy. Tento způsob analýzy vyuţívá několik 

nástrojů analýzy rizik, které mohou definovat jednotlivé rizika a určit způsoby a moţnosti  

jak rizikům předejít nebo je eliminovat. Cílem posledního příspěvku je charakterizovat jeden 

z nástrojů kvantitativní analýzy, demonstrovat jeho pouţití na příkladu, prodiskutovat některé 

problémy spojené s aplikací simulace Monte Carlo a specifikovat její přednosti a nedostatky. 

 

Klíčová slova: Riziko, analýza rizik, kvantitativní analýza, nástroje kvantitativní analýzy  

 

 

 

Abstract 

The aim of this work was to define the quantitative analysis as a tool for risk analysis. 

The theoretical part is devoted to what the concept means. Another area of theoretical part 

deals with the concept of risk quantification using different methods. The third section deals 

with the description of the procedure for quantitative analysis. This type of analysis uses 

several risk analysis tools that can define individual risk and identify ways and options to 

prevent risks or eliminated risks. The aim of last contribution is to characterize the last one of 

the tools of quantitative analysis, demonstrating its use as an example, discuss some of the 

problems associated with the application of Monte Carlo simulation and specify its 

advantages and disadvantages. 
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Úvod  

V dnešním světě díky konkurenci je podnikatelská sféra silně motivována k inovacím 

a zlepšování svých produktů a sluţeb. Podniky, firmy a další instituce se musí rychle 

přizpůsobovat neustále se měnícím podmínkám, pokud chtějí přeţít. Neustále větší nároky 

odběratelů nutí podnikatele vytvářet nové výrobky, přesně dodrţovat termíny dodávek,  

protoţe hrozí obrovské riziko nesplnění termínu. Proto je potřeba umět pruţně reagovat  

na změny, uţ ve fázi přípravy nového projektu identifikovat nejistoty a rizika, které je potřeba 

aktivně řídit.  

Cílem této práce je popsat kvantitativní analýzu, která je jedním z nástrojů analýzy 

rizik, ale pro to, abych mohla popsat tuto metodu, pokusím se nejprve přiblíţit způsoby, 

jakým se rizika posuzují.  

Smyslem posuzovaní rizik je poskytnutí informací a analýzu rizik, která je zaloţena  

na faktech, s cílem rozhodnout jaké jsou moţné způsoby ošetření rizik. Součástí posuzování 

rizik je proces identifikace rizik, analýzy rizik a hodnocení rizik. Tyto jednotlivé oblasti slouţí 

k pochopení rizik, jejich příčin, následků a pravděpodobností.  

Identifikace nalézá, rozpoznává a zaznamenává rizika, aby zjistila, co by se mohlo stát 

nebo jaké by mohly nastat situace, které by mohly ovlivnit dosaţení cílů organizace. Analýza 

rizik určuje, v jakém rozsahu mohou rizika ovlivnit cíle projektu. Určuje, které rizika je 

potřeba ošetřit a jaké strategie a metody je nejvhodnější pouţít. Metody pouţité při 

analyzování rizik mohou být kvalitativní nebo kvantitativní. Při kvalitativních metodách jsou 

rizika vyjádřená v určitém rozsahu nebo jsou určena pravděpodobností nebo slovně. 

Kvalitativní postupy jsou jednodušší a rychlejší, ale také více subjektivní. Kontrola 

efektivnosti nákladů není snadná, protoţe chybí forma finančního vyjádření. Kvantitativní 

analýzy jsou zaloţeny na matematickém výpočtu. Tyto metody potřebují na své provedení 

mnohem více času a úsilí, ale poskytují i informace o financích, které jsou např. pro firmy 

velmi důleţité [1].  

Rizika mají být vyjádřena srozumitelně a jednotky, ve kterých je vyjádřena úroveň 

rizika, mají být jasné.  Při provedení plné kvantifikace, je třeba uznat, ţe vypočtené úrovně 

rizika jsou pouze odhady. Při hodnocení rizik se vyuţívá pochopení rizika získaného během 

analýzy rizik za účelem rozhodnutí o budoucích zásazích. Proces posuzování rizik má být 

zdokumentován společně s výsledky posuzování.  
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1. Zásady pro kvantitativní analýzu rizik 

Pojem kvantitativní analýza je v literatuře interpretována různými způsoby. Podle 

americké normy pro management projektů vydané PMI je vykonávání kvantitativní analýzy 

formulováno jako ,,proces numerické analýzy účinku identifikovaných rizik na celkové cíle 

projektu“ [3]. Podle posledního znění národního standardu kompetencí projektového řízení 

IPMA je tento proces kvantitativní analýzy rizik vylíčen jako ,,proces prioritizace rizik  

pro účely další analýzy nebo navazující akce s ohledem na jejich pravděpodobnost a výši 

dopadu vůči cíli projektu. Je využíváno číselné škály pro ohodnocení působení 

identifikovaných rizik na cíle projektu. Výše rizik se přímo vypočítává, například v peněžních 

jednotkách“ [2].  

Nástroje pro kvantitativní analýzu jsou metody, pomoci nichţ jsou navrţeny číselné 

charakteristiky a ohodnocení potenciálních rizik tak, aby se staly dostatečně prokazatelným 

podkladem pro stanovení priorit a strategických postupů. Vzhledem k obvyklým postupům 

lidského myšlení je prvním hlediskem pro vyhledávání a strukturování rizik jejich zdroj, 

stanovení pravděpodobností a odhady velikosti dopadů (kvantitativní analýzy) nastávají  

aţ poté [6]. 

Kvantitativní analýza je také definována jako číselné vyjádření pravděpodobností 

vzniku a velikosti dopadů rizik na projekt podle jeho specifických cílů [9]. 

Tento nástroj analýzy rizik je pouţíván u těch projektů, u kterých je potřeba 

vyhodnotit zisk nebo efektivnost. Nejvýznamnějších zdrojem zisku pro mnoho podniků jsou 

externí zákazníci, kteří jsou součástí tzv. dodavatelských projektů. Kvantifikace účinků rizik 

na náklady, výnosy a cash flow projektů prováděných v podniku je potom nutná  

a je jí potřeba provést ještě dřív, neţ je projekt přijat [1]. 

Závaţnost rizik a odhady potenciální výše škod jsou výsledky kvantitativní analýzy, 

která zajišťuje [6]: 

 pravděpodobnost vzniku jednotlivých rizik, 

 celkovou hodnotu, která je působením rizika ohroţena, 

 očekávaným dopadem rizika. 

 Kvantifikace je nezbytná i pro velké interní projekty, ale podniky s těmito náklady 

počítají, protoţe od nich očekávají přínosy v hospodaření podniku. Kvantitativní analýza 

nejprve kvantifikuje jednotlivá rizika a následně provádí kvantifikaci celkového rizika 

projektu. V obou případech je moţno pouţít více způsobu pro kvantifikaci rizik [4].  
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Menší interní projekty, které jsou uskutečněny převáţně interními zdroji a není  

zde důleţitá kvantifikace nákladů, ale spíše nalezení všech rizik, se mohou vyhnout 

kvantitativní analýze. Této metody vyuţívají i projekty, u kterých se obtíţně zjišťují náklady.  

A také tam, kde je pro projekt důleţitější dosaţení cílů neţ přesné dodrţení nákladů. Jako 

příklad uvedeme projekty vývoje zaměřené na zcela nová řešení nebo nové technologie. 

Mnohem důleţitější je výsledný produkt či technologie, která dokáţe přinést mnoho násobně 

větší efekt, neţ byly náklady vloţené do projektu. Při kvantifikaci jednotlivých rizik se bere 

v úvahu nejprve hledisko kvantifikace, která můţe být zaměřena na některou z dimenzí 

trojúhelníku cílů projektu [1]:  

1. Poţadované výsledky projektu (funkce a parametry produktu, kvalita, ale i další efekty). 

2. Náklady (potřebné pro dosaţení poţadovaných výsledků). 

3. Čas (termíny, harmonogram). 

Tento pomyslný trojúhelník cílů projektu zachycuje na obrázku 1.1 moţnou 

vzájemnou interakce, pro lepší okomentování jsou moţné vlivy očíslovány.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Působení rizik projektu se můţe odvíjet přes více dimenzí, kdy jedna z nich  

je zpravidla určující a iniciuje riziko, které se projeví v jiné dimenzi. Podle prioritní strategie 

se určuje, která dimenze je třeba přednostně dodrţet. Od toho se také odvíjí metoda 

kvantifikace rizika [1]. 

 

Obr. 1.1 Znázornění vzájemných vlivů základních tří dimenzí působení rizik projektu – 

    výsledků, času a nákladů [1] 
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2. Metody kvantifikace jednotlivých rizik 

Základní metody jsou [1]:  

 Kvantifikace ve formě pravděpodobnosti p a dopadu D, která je nejjednodušším případem 

diskrétního rozdělení pravděpodobnosti. 

 Kvantifikace ve formě pravděpodobnostního rozdělení, kde preferujeme trojúhelníkové 

rozdělení pravděpodobnosti. 

Nejčastěji pouţívané a doporučované metody jsou uvedeny v tabulce 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šipka na vodorovné ose znamená růst nákladů, které kvantifikují riziko. Kladná 

očekávaná hodnota pro riziko znamená případný přírůstek nákladů a pokles ziskovosti 

projektu, má proto povahu hrozby. Naopak příleţitost má většinou záporné znaménko,  

kdy dochází ke sníţení nákladů nebo růstu ziskovosti [1]. 

2.1. Kvantifikace jednotlivých rizik metodou p x D 

Nejjednodušší rozdělení pravděpodobnosti se nalézá v prvních dvou řádcích (Me = 1). 

Dopad rizika můţe nabývat dvou hodnot [1]:  

 riziko a jeho dopad nastane ve výši D, pravděpodobnost této moţnosti je p, 

 riziko a jeho dopad nenastanou (D = 0), pravděpodobnost této moţnosti je 1 – p.  

Me 
Způsob 

kvantifikace 
Parametry 

Očekávaná 
hodnota  

1 

p x D 
(hrozba) 

p 
Pravděpodobnost, že k riziku a jeho dopadu 

dojde p x D 

D Výše dopadu v případě, že k němu dojde 

p x D 
(příležitost) 

p 
Pravděpodobnost, že k riziku a jeho dopadu 

dojde p x D 

D Výše dopadu v případě, že k němu dojde 

2 trojúhelník 

O Optimistický (minimální) odhad dopadu rizika 

(O+N+P)/3 N Nejpravděpodobnější odhad dopadu rizika 

P Pesimistický (maximální) odhad dopadu rizika 

3 multi 
pi Pravděpodobnost jednotlivých možností pi=1 

pi x Di 
Di Výše dopadu jednotlivých možností 

4 
multi 

trojúhelník 

pi Pravděpodobnost jednotlivých možností pi=1 
pi x 

(Oi+Ni+Pi)/3 
Oi, 
Ni, 
Pi 

Parametry trojúhelníkového rozdělení 
popisujícího příslušnou možnost 

5 multi kombi 

Kombinace metod 3 a 4, sčítají se Ei pro jednotlivé 
možnosti 

pi x Ei pi Pravděpodobnost jednotlivých možností pi=1 

Ei Ei = pi x Di    nebo   Ei = (Oi+Ni+Pi)/3 

Tab. 2.1 Přehled doporučených metod kvantifikace jednotlivých rizik [1] 
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Z tabulky 1.1 můţeme vyčíst, ţe pro hrozbu je dopad D > 0 a pro příleţitost je dopad 

D < 0. Z těchto případů vyplívá, ţe pro oba případy nastane dopad D s pravděpodobností p,  

v opačném případě bude dopad D = 0 se zbývající pravděpodobností 1 – p a očekávaná 

hodnota E = p x D [1]. 

Moţné riziko můţeme popsat pomocí následujícího postupu, který je objasněn  

na obrázku 2.1 [1]:  

1. Ověřit vhodnost této metody – metodu doporučujeme pouţít pro tyto dva případy: 

a) Jedná se o riziko nebo událost, která buď nastane s dopadem odhadnutelným jedním 

číslem, nebo nenastane. 

b) O riziku není dostatek informací, aby bylo popsáno podrobněji neţ pomocí moţného 

maximálního dopadu a pravděpodobnosti, ţe k události a dopadu dojde. 

2. Odhadnout moţný dopad rizika (události) 𝑫𝒖 ve smyslu vlivu na náklady projektu  

pro případ, ţe událost nastane. V opačném případě počítáme s tím, ţe riziko na projekt 

nebude mít vliv (dopad = 0). 

3. Odhadnout pravděpodobnost 𝒑𝒖, se kterou událost a dopad rizika nastane. 

4. Definovat standardní variantu, která bude součástí základního plánu projektu.  

Za standardní variantu je třeba povaţovat tu moţnost, která nastane s vyšší 

pravděpodobností, náklady této moţnosti (0 nebo 𝑫𝒖) zařadíme do základního rozpočtu 

projektu. 

5. Určit pravděpodobnost p a dopad rizika D podle vývojového diagramu na obrázku. Pokud 

bude D > 0, označíme riziko jako hrozbu, D < 0 znamená příleţitost. Očekávaná hodnota, 

která zároveň určuje výši rezervy na krytí tohoto rizika, bude E = p x D, v případě hrozby 

to bude kladné číslo zvyšující náklady projektu, resp. sniţující zisk, v případě příleţitosti 

to bude záporné číslo, které znamená sníţení nákladů, resp. zvýšení zisku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1 Diagram postupu kvantifikace rizika projektu metodou p x D [1] 
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2.2. Kvantifikace jednotlivých rizik metodou ,,trojúhelník“  

Této metody se vyuţívá, pokud se očekává, ţe dopady rizika nenastanou v určitém 

spojitém intervalu hodnot. Z tabulky 2.1 získáme popis parametrů a výpočet očekávané 

hodnoty. Teď si přiblíţíme způsoby, jak můţeme riziko zahrnout do rozpočtu projektu 

(názorný příklad je na obrázku 2.2) [1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moţnosti rozdělení nákladů v rozpočtu a zbývajících nejistých nákladů pro zařazení 

do rizika pro trojúhelníkové rozdělení pravděpodobnosti jsou [1]:  

1. Do základního rozpočtu projektu započítat náklady nejpravděpodobnější hodnoty rizika 

N, tedy hodnoty, která nastane s nejvyšší pravděpodobností: 

- doporučujeme jako standardní přístup,  

- výhoda: hodnota N splývá se základní nejpravděpodobnější variantou, je doplněna 

nejhorší a nejlepší moţnou variantou. 

2. Do základního rozpočtu projektu započítat optimistickou nebo pesimistickou variantu: 

a) pro hrozbu se do rozpočtu zahrne optimistický dopad O, 

b) pro příleţitost se do rozpočtu zahrne pesimistický dopad P, 

- vhodné v případech, kdy k dopadu nemusí nutně dojít, tedy připadá v úvahu tzv. 

,,nulová varianta“ (riziko nemá vliv na výsledky projektu), kterou se rozhodneme 

volit jako základní, 

- přináší jednoznačnou interpretaci, ţe se jedná o hrozbu nebo příleţitost, která však 

nemusí nutně nastat – u hrozby můţe být dopad jen nulový nebo horší,  

u příleţitosti naopak nulový nebo lepší. 

Obr. 2.2 Znázornění možností zahrnutí rizika do základního rozpočtu projektu při 

použití trojúhelníkového rozdělení pravděpodobnosti [1] 
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3. Do základního rozpočtu projektu započítat náklady ve výši očekávané hodnoty  

(E = (O + N + P) / 3): výhodou je, ţe rozpočet je ukotven v očekávané (střední hodnotě,  

a to by umoţnilo rezervu na rizika v nulové výši, nevýhodou je obtíţnější interpretace, 

protoţe základem je aţ odvozená varianta, nikoli jedna ze základních, proto tuto variantu 

nedoporučujeme. 

Podle těchto okolností se doporučuje pouţití varianty 1., která přirozeně zakotvuje  

do projektu nejpravděpodobnější variantu, snadná dedukce optimistické a pesimistické 

odchylky. Alternativa a) dává do základního plánu nejniţší moţný dopad a celé riziko  

je dobře patrné a pod kontrolou. Varianta b) se nedoporučuje, protoţe zhoršuje základní plán. 

Varianta 3. není vhodná, ale výhodou by ovšem bylo snadné sledování odchylek rizik  

od jejich počátečního odhadu. U trojúhelníkového rozdělení je varianta 3. reálně 

uskutečnitelná, u diskrétních rozdělení se ve většině případů jedná o hodnotu teoretickou, 

v praxi nerealizovatelnou [1]. 

2.3. Kvantifikace jednotlivých rizik metodou ,,multi“ 

Toto označení kombinuje více neţ dvě moţnosti, které mohou být popsány diskrétním 

nebo trojúhelníkovým rozdělením.  

Jedná se zejména o případy, kdy [1]:  

 Můţe nastat více diskrétních moţností, případ jiţ není moţné popsat metodou 1 (metodu 

nazýváme zkráceně ,,multi diskrétní“). Příklad: Náklady kritického úkolu projektu 

(například nákup komponenty) se budou lišit podle jednoho ze tří moţných řešení 

(náklady D1, D2 nebo D3), kde u kaţdého odhadujeme jejich pravděpodobnost (součet 

pravděpodobností je 100 %). 

 Moţnosti, které mohou nastat, nelze popsat jedním číslem, ale je nutné je ohodnotit 

intervalem hodnot s trojúhelníkovým rozdělením pravděpodobnosti (metoda ,,multi 

trojúhelník“). Příklad: Náklady na vývoj závisí na tom, jaké řešení se zvolí, pro první 

řešení s pravděpodobností 2/3 bude určeno parametry trojúhelníkového rozdělení O1, N1, 

P1 a pro druhé řešení (pravděpodobnost 1/3) by to mohly být i téměř dvojnásobné náklady 

s parametry O2, N2, P2. 

 Můţe nastat kombinace uvedených moţností, moţné hodnoty mohou být jak čísla,  

tak intervaly hodnot (metoda ,,multi kombi“).  

Tyto moţnosti se vyskytují zejména u projektů, kde je násobná moţnost volby a 

jednotlivé moţnosti mají různě vysoké dopady, které se mohou odlišovat i svým 

charakterem a stupněm nejistoty [4]. 
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3. Popis postupu analýzy rizik 

3.1. Provedení kvantifikace jednotlivých rizik 

3.1.1. Kvantifikace jednotlivých rizik 

Kvantifikace jednotlivých rizik se doporučuje udělat přiřazením pravděpodobnosti p  

a dopadu D, pouţitím trojúhelníkového rozdělení pravděpodobnosti, nebo tyto způsoby 

kombinovat [1].  

3.1.2. Kvantifikace skupiny rizik 

Některá rizika jsou vzájemně závislá a analýza a tedy i kvantifikace kaţdého rizika [1]:  

 není vůbec moţná, pro riziko je třeba analyzovat a kvantifikovat i další rizika,  

 dává pouze dílčí výsledek, který podle okolností můţe, ale také nemusí mít vliv na cíle 

projektu. 

Jelikoţ podnik projekt provádí za účelem přímého vytvoření zisku (externí projekty 

pro zákazníka) nebo vytvoření podmínek pro jeho budoucí dosaţení (interní projekty, 

například investice, vývoj), je určení rizik v oblasti nákladů nejobtíţnější, protoţe potřebuje 

kvantifikovat i dopady rizik v ostatních dvou dimenzích, tedy pro čas a výsledky projektu [1]. 

Potom je třeba se drţet této strategie [1]: 

1. Vyhodnotit samostatně dopady v nákladech, které nejsou závislé na dalších rizicích 

v termínech nebo kvalitě výsledků. 

2. Vyhodnotit dopady na výsledky projektu a jejich případné další vlivy: 

- přímo na náklady, 

- na harmonogram projektu. 

3. Vyhodnotit dopady v oblasti harmonogramu projektu a z nich určit vliv na náklady. 

3.1.3. Dokumentace kvantifikace rizik 

Důvody, které vedly pro pouţití konkrétního způsobu kvantifikace, komentář k určení 

parametrů vybraného rozdělení (p, D, O, N, P) je třeba pravidelně dokumentovat, aby bylo 

moţné i s časovým odstupem spolehlivě určit důvody, které vedly ke konkrétnímu určení 

pouţitých hodnot a výběr metody kvantifikace. Pro jednoduché případy postačí zápis 

v registru rizik, kde se ve zkratce popíše způsob výpočtu uvedených parametrů.  

Pokud se jedná o sloţitější případ, tak se doporučuje riziko podrobněji popsat ve struktuře 

uvedené v tabulce 3.1 [4]. 
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Dokumentace kvantifikace rizika je jako doplněk registru rizik. V registru rizik stačí 

stručně popsat základní principy kvantifikace, její parametry a výsledek, pro detail se vloţí 

odkaz na podrobnější dokumentaci podle tabulky 2.1. Forma není rozhodující, doporučuje  

se pouţívat Excel nebo jiný tabulkový procesor, protoţe kvantifikace potřebuje pracovat 

s čísly a provádět výpočty [4]. 

3.2. Priority rizik podle kvantifikace 

Po vykonání kvantifikace je snadné sestavit pořadí největších hrozeb a příleţitostí, 

podle očekávané hodnoty rizika. Nejsou to zatím priority pro další ošetření rizik, ale pouze 

priority pro další postup kvantitativní analýzy. Vypracuje se seznam pro hrozby (kladná 

očekávaná hodnota, sestupné řazení) a pro příleţitost (vzestupné řazení od největší záporné 

hodnoty). Seznam ,,Top“ hrozeb a příleţitostí je moţné samočinně vygenerovat z registru 

rizik [1].  

Dalším kritériem pro výběr prioritních rizik je maximální hodnota rizika.  

Tuto hodnotu lze nalézt podle metody kvantifikace pro hrozby jako nejvyšší zápornou 

hodnotu maximálního dopadu D nebo pesimistické hodnoty P, u příleţitosti největší zápornou 

hodnotu D nebo pesimistické hodnoty O. Takové seznamy se doporučují zpracovat hlavně  

pro hrozby, kde se můţe podcenit pravděpodobnost rizika, odhadnutá např. v řádu jednotek 

Dokumentace kvalifikace rizika 

Označení a název rizika 
ID rizika (RBS) a jeho název, příslušnost k WBS 

Účel a předmět kvalifikace               

Účel by měl specifikovat, zda se jedná o: 
     

  

hrubý odhad/detailní kvantifikace 
     

  

kvantifikace před ošetřením/po ošetření rizika (jaké akce k ošetření byly 
uvažovány) 

 
  

použití pro nabídku/studii proveditelnosti/počáteční kalkulaci projektu/další 
analýzu apod.   

Předmět specifikuje, zda se jedná o určení například nákladů/doby trvání/parametrů 
nebo kvality apod. 

Metoda a výpočet                 

Komentovat, v čem je zdroj nejistoty. 
     

  

Specifikovat vybranou metodu, případném, proč byla použita. 
   

  

Nejlépe formou tabulky uvést hodnoty parametrů rizika (například p, D, N, O, P), a 
jejich výpočet. 
Uvést číselně výsledný odhad rizika, případně jeho výpočet. Výsledky ve formě 
rozsáhlejších tabulek,  
výpisů nebo grafů je možné uvést formou přílohy.           

Komentář, upozornění               

Uvést (je-li to nutné) například komentář k věrohodnosti, přesnosti, doporučení na 
zlepšení.   

Autor a datum zpracování dokumentu             

Tab. 3.1 Doporučená struktura dokumentace kvantifikace rizika [1] 
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procent. Výsledkem je sice nízká očekávaná hodnota, která při odhadu pravděpodobnosti na 2 

% můţe ovlivnit náklady projektu například o méně neţ 1 %, ale pokud by dopad opravdu 

nastal, jeho velikost odpovídá pro uvedená čísla aţ polovině nákladů projektu. Charakter 

projektu rozhoduje, zda je třeba riziko počítat mezi prioritní. Doporučuje se to pro rizika 

s maximálním dopadem počínaje 20 % nákladů projektu [1]. 

Pro prioritní rizika je třeba krátce ověřit, jestli kvantifikace byla provedena dostatečně 

spolehlivě nebo pokud je třeba kvantifikaci provést znovu. Je moţné, ţe některé riziko 

v dřívější etapě bylo vyhodnoceno s nízkou prioritou, a proto bylo kvantifikováno jen hrubě  

a můţe se ukázat jako mnohem závaţnější. Rizika zařazujeme mezi prioritní, pokud je třeba 

věnovat pozornost jejich vazbám na ostatní rizika a vlivu na celkové riziko projektu. Jestliţe 

se u takového rizika navíc předpokládá širší moţný interval dopadů, doporučuje se udělat  

při kvantifikaci celkového rizika projektu citlivostní analýzu na jeho změny [1].  

3.3. Kvantifikace celkového rizika projektu 

Celkové riziko projektu můţe být součtem jednotlivých rizik, ale také nemusí. Součet 

jednotlivých rizik je moţné pouţít, pokud se jedná o rizika nákladů projektu, která jsou 

vzájemně nezávislá, například nejisté náklady dané sjednanou cenou za nakupovaný materiál 

a náklady formou pokuty za pozdní dodání zákazníkovi. Pokud je dodán materiál  

se standardní kvalitou, materiál je nakoupen včas a mění se pouze cena, nemá toto riziko jiný 

dopad neţ na změnu nákladů projektu a ostatních rizik se vůbec netýká [1].  

Jiná situace je ta, kdyţ rizikem, je výběr dodavatele, který můţe znamenat například 

moţné zpoţdění nákupu nebo materiál horší kvality a můţe vyvolat další rizika. Z tohoto 

důvodu je velice důleţité určení struktury rizik a jejich vzájemných vazeb. Analýza 

vzájemných vazeb rizik vede k tomu, ţe kvantifikace se provádí sumárně za několik rizik  

a potom je třeba zaměřit kvantitativní analýzu některých rizik na dobu trvání nebo na kvalitu  

a teprve z těchto analýz je moţné kvantifikovat náklady projektu [4]. 

Pro výpočet rizik projektu v oblasti nákladů je moţné získat takového strukturování 

rizik, aby celkové očekávané riziko projektu v oblasti nákladů bylo moţné získat jako součet 

očekávaných hodnot jednotlivých rizik. Toho se dá docílit postupem, který byl uveden  

uţ v odstavci Kvantifikace skupiny rizik. U kaţdého rizika se dopady rozdělí na dvě odlišné 

skupiny A a B, ve kterých se určuje [1]: 

A. přímý dopad rizika do nákladů, 

B. přímý nebo zprostředkovaný dopad do doby trvání, parametrů produktu, kvality apod., 

které se vyhodnotí pro více rizik současně do výsledných společných nákladů. 
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Kvantifikace rizik dosaţení výsledků projektu (například parametrů nebo kvality 

produktu) a času trvání projektu není moţné stanovit prostým součtem dílčích vlivů. 

Nejnázorněji to lze předvést na rizicích času trvání projektu, resp. dodrţení harmonogramu. 

V popisu tohoto kroku se proto budeme postupně blíţe zabývat kvantifikaci časových rizik 

projektu, rizik plnění výsledků projektu a kvantifikaci výsledných rizik ve finančním 

vyjádření. Pozornost bude věnována i opakování kvantifikace rizika projektů v průběhu 

procesu managementu rizik [1]. 

3.3.1. Kvantifikace časových rizik projektu (čas trvání, termín dokončení) 

Typický případ závislosti rizik společně s termínem dokončení je u rizika pokuty  

za pozdní dokončení projektu. Nejprve je třeba kvantifikovat zpoţdění v kritických 

činnostech, teprve potom je kvantifikován dopad do nákladů. U rizik harmonogramu  

je typické to, ţe některá zpoţdění nemusí mít vliv na konečný termín ukončení projektu, jiná 

mohou zpoţdění mít vliv částečně a některá se do zpoţdění projektu plně promítnou – záleţí 

na konkrétní vazbě příslušné činnosti na kritickou cestu harmonogramu projektu.   

Na kvantifikaci rizik času trvání projektu představíme čtyři doporučené metody vyţadující 

postupně se zvyšující nároky [1]: 

1. Odhad na základě zkušeností: porovnáním harmonogramu s předchozími projekty, jejich 

riziky a dosaţenými výsledky, s odhadem moţného posunu činností zasahujících  

do kritické cesty: 

- Př. 1. ,,Podobně jako u minulých projektů očekáváme zpoţdění přibliţně dva týdny, 

vzniklé při vývoji produktu, v nejlepším případě jeden týden, v nejhorším tři týdny“ 

(metoda ,,trojúhelník“). 

- Př. 2. ,,Pravděpodobnost, ţe zkoušku budeme muset opakovat a zpozdit tak projekt  

o dva týdny, odhadujeme na 30 %“ (metoda ,,p x D“). 

2. Vyhodnocení několika scénářů, jak se můţe projekt vyvíjet: 

a) Pro kaţdý scénář určit dobu trvání (zpoţdění) projektu. 

b) Kaţdý scénář ocenit pravděpodobností, s jakou můţe nastat. 

c) Výslednou dobu trvání určit jako očekávanou hodnotu rovnou váţenému průměru 

z uvaţovaných scénářů. 

3. Simulace Monte Carlo, pouţívající pravděpodobnostní popis nejistot v harmonogramu. 

4. Metoda PERT, odhadující nejistotu optimistickou, nejpravděpodobnější a pesimistickou. 

Výhody a nevýhody těchto metod jsou uvedeny v tabulce 3.2, která obsahuje  

i doporučení, pro jaký typ nejistoty a projektu se doporučuje tyto metody pouţít. 
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Porovnání těchto čtyř metod pro určení kvantifikace rizik projektu v tabulce 3.2 

neříká jednoznačně, která z metod je nejvýhodnější. Vţdy záleţí na daných okolnostech, 

přesto tyto uvedené výhody a nevýhody metod vedou k uvedenému doporučení.  

K doporučení v tabulce ještě dodáváme [1]: 

 První dvě metody jsou vhodné zejména pro případ, kdy stupeň nejistoty je vysoký  

a nejistotu je obtíţné popsat. 

 Metoda PERT, která byla dříve velmi oblíbená, jiţ v součastné době nepřináší efektivnost 

srovnatelnou se simulací Monte Carlo a neumoţňuje zařadit náhodnost provádění činností 

nebo popisovat větvení, proto při změnách struktury projektu, potřebě provádět analýzy 

nejistot ve větším detailu a pro projekty od střední sloţitosti doporučujeme dát přednost 

simulaci Monte Carlo před PERT. 

Metoda 
kvantifikace 

Výhody Nevýhody 
Vhodné pro charakter 

rizika projektu  

1. Odhad na 
základě 

zkušeností 

Časově nenáročná.   Možné selhání při větším    Nejistotu je obtížené  

Stačí základní plánovací SW, zjednodušení.   popsat.   

případně i ručně vytvořený Nebezpečí zanedbání    Malá složitost. 

harmonogram.   odlišností od předchozích       

U velkých nejistot vhodný  projektů. Malá přesnost,        

první krok.   jsou-li potřebné informace.     

2. Scénář 
dalšího  
vývoje 

Stačí základní plánovací SW. Vyšší pracnost, je nutné    Nejistotu je obtížné 

Velmi dobrá názornost,  ruční vyhodnocení.   popsat.    

vhodné propojení s variantami Nebezpečí zanedbání ně-   Střední složitost. 

ošetření. Dobrá přesnost při  kterých variant budoucího vý-     

použití plánovacího SW a  voje. 
 

      

dobrého odhadu scénářů.           

3. Simulace 
Monte Carlo 

Nenáročné ověření více  Potřeba speciálního SW.   Nejistotu je možné 

variant, změny.*   Nutnost doplnit harmonogram popsat.   

Názorné grafické vyhodnocení. simulačním modelem,    Nižší, střední i vyšší 

Možnost simulace náhodného zvolit jeho parametry.   složitost.   

větvení a změn průběhů.* Menší názornost pro        

    Získání kumulativní  pravdě- posouzení variant.       
    podobnosti doby trvání.           

4. Metoda 
PERT 

Stačí základní plánovací SW Nepokrývá podmíněná    Nejistotu je možné 

(PERT podporuje například MS větvení, změny struktury    popsat.   

Project).   harmonogramu.   Nižší i střední složitost. 

Jednoduché určení tří para- Vyhodnocení výsledné prav-     

metrů PERT.   děpodobnosti je nutné pro-     

Získání kumulativní  pravdě- vést většinou ručně.       

podobnosti doby trvání. V porovnání s Monte Carlo      

  
 

  méně výhodný poměr       

      výsledek/ pracnost.       

Tab. 3.2 Porovnání metod pro kvantifikaci dopadů do času trvání projektu, platí obecněji  

pro celkové riziko projektu, které nelze určit prostým součtem dopadů individuálních rizik [1] 
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 Simulace Monte Carlo je velmi vhodná pro harmonogramy, kde: 

- je moţné dobře popsat varianty jako odchylky od základního harmonogramu,  

a to jak v zadání nejistoty, tak i modifikaci struktury činností, 

- je poţadováno procentuální ohodnocení pravděpodobnosti dodrţení limitních časů 

trvání (kumulativní pravděpodobnost). 

 Pokud je třeba hodnotit strukturně velmi odlišné harmonogramy pro různé scénáře vývoje, 

metoda PERT je většinou nepouţitelná, protoţe nedokáţe zahrnout odlišnosti ve struktuře 

harmonogramu. Simulace Monte Carlo můţe pro velmi rozdílné scénáře být náročnější  

na tvorbu modelu. Doporučujeme pouţít scénáře, zpracovat základní harmonogram 

v plánovacím softwaru, odvodit z něho varianty, pro ně vyhodnotit časy trvání projektu  

a s nimi dále pracovat. 

 Pro střední a menší projekty nebo velké projekty s vysokým stupněm nejistoty a jejím 

obtíţným popisem je analýza scénářů nejefektivnější, nevím velmi názorně propojuje 

moţné scénáře vývoje projektu a jeho rizik s variantami moţných akcí navrhovaných 

k ošetření rizika. 

3.3.2. Kvantifikace rizik plnění výsledků projektu (parametry, kvalita produktu)   

Třetí dimenze trojúhelníku čas – náklady – výsledky představuje dosaţené výsledky 

projektu, obzvlášť závazné parametry produktu a úroveň kvality provedení. Pro dosaţení  

je třeba analyzovat návrh produktu z pohledu dosaţení například závazné hmotnosti, hluku 

nebo spolehlivosti.  

Pro takové analýzy jsou vhodné [1]: 

 speciální technické analýzy variant provedení (například pro hmotnost, hluk) s pouţitím 

technik CAD/CAE/FEM, 

 metody pro identifikace nebezpečí (například HAZOP, FMEA, ERA), 

 analýzy pomocí scénářů a diagramů (například analýza scénářů, stromy poruchových 

stavů, událostí). 

Na základě těchto analýz je moţné stanovit pravděpodobnosti nesplněných 

příslušných parametrů. Odhad pravděpodobnosti dosaţení závazných výsledků nebo stupeň 

jejich dosaţení je však pouze první krok, za nímţ obvykle následuje určení dopadů těchto 

rizik na náklady a čas vykonávání projektu. Pro kaţdé riziko dosaţení výsledků je třeba 

posoudit potřebnou dobu i náklady na základní řešení (s uvedením moţné nejistoty)  

a případné opravy a dodatečné změny (opět včetně určení nejistoty) [1].  
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Kvantifikace rizik v oblasti nákladů a času vyvolaných riziky plnění výsledků projektu 

je tím nesnadnější, čím více prvků novosti projekt obsahuje. Pro projekty s výsledky 

odvozenými z jiţ ověřených řešení jsou rizika plnění výsledků zpravidla nízká a je snazší  

i vyhodnocení celkových rizik projektu. Naopak pro inovace vyšších stupňů je radikálně 

obtíţné tyto údaje odhadnout, protoţe nejsou k dispozici zkušenosti z podobných projektů.  

Při odhadech je potřeba počítat s velkými nepřesnostmi v řádu desítek procent [1]. 

3.3.3. Kvantifikace nákladových rizik projektu (finanční vyjádření rizik) 

Výsledky metod pro kvantifikaci rizik harmonogramu je moţné pouţít pro hodnocení 

rizik nákladů, které jsou závislé na harmonogramu nebo době trvání jednotlivých činností. 

Vyhodnotí se ty časy, z nichţ se dají přímo počítat náklady, které je obvykle moţné vyčíslit 

s pouţitím jednotlivých vzorců. Rizika ostatních nákladů nezávislých na harmonogramu  

se určují pomocí některé ze čtyř metod uvedených v tabulce 3.2. Postup je zjednodušen tím, 

ţe není třeba pracovat s harmonogramem a kritickou cestou projektu, náklady se odvozují 

podle jiných kritérií, například podle stupně splnění parametrů produktu, vývoje směnných 

kurzů, nákupních cen, interních nákladových sazeb, inflace apod. Opět je moţné volit metodu 

podle kritérií z tabulky 3.2 a komentářů k této tabulce uvedených [1].  

Pokud se pouţívá pro simulaci času aktivit a harmonogramu simulace Monte Carlo,  

je moţné obvykle zadat způsob výpočtu nákladů do příslušného simulačního modelu.  

Pro ostatní náklady je v případě uţití simulace Monte Carlo moţné přichystat jejich model 

s uvaţováním nejistot podle některé z metod podle tabulky 2.1, navíc je moţné definovat  

i vzájemné korelace apod. Většinou u projektů s nízkou a střední rizikovostí, postačí  

pro vyhodnocení nákladů nezávislých na harmonogramu první metoda odhadu nákladů,  

na základě zkušeností a expertních odhadů s popisem rizik vhodnou metodou z tabulky 2.1. 

Výpočet očekávané hodnoty celkového nákladového rizika projektu se potom dosáhne jako 

součet očekávaných hodnot jednotlivých rizik nebo vhodně zvolených skupin rizik. Pokud  

je potřeba vyhodnotit pravděpodobnosti celkových nákladů projektu, je potom snadné udělat 

simulační model s výsledným nákladovým rizikem ve formě součtu jednotlivých rizik [1]. 
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4. Nástroje analýzy rizik 

Nástroje pro kvantitativní analýzu jsou metody, jejichţ pomocí jsou navrţeny číselné 

charakteristiky a ohodnocení potenciálních rizik tak, aby se staly dostatečně prokazatelným 

podkladem pro stanovení priorit a strategických postupů [9]. 

4.1. Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA – Failure Modes and Effects 

Analysis) a analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch (FMECA – 

Failure Modes and Effects and Criticality Analysis) 

Analýza způsobů a důsledků poruch je technika pouţívána k identifikaci způsobů, 

jakými mohou součásti, systémy nebo procesy selhat při plnění jejich záměru podle návrhu. 

FMEA identifikuje důsledky, jaké mohou mít tyto poruchy na systém, mechanismy poruchy  

a způsob, jak zabránit poruchám nebo zmírnit důsledky poruch. Analýza FMECA rozšiřuje 

analýzu FMEA o klasifikaci kaţdého identifikovaného způsobu poruchy podle důleţitosti 

nebo kritičnosti. Analýza FMEA/FMECA poskytuje kvalitativní nebo kvantitativní informace 

pro techniky analýzy, jako je analýza stromu poruchových stavů. Aţ jsou zjištěny způsoby  

a mechanismy poruch, mohou se určit nápravná opatření a mohou se implementovat  

za závaţnější způsob poruch. Jestli-ţe jsou pouţita vhodná data o intenzitách poruch  

a kvantitativní následky, analýza FMECA můţe poskytnout kvantitativní výstup [5]. 

Existuje několik aplikací analýzy FMEA: FMEA návrhu (nebo produktu),  

která se pouţívá pro součásti a produkty, FMEA procesu, která se pouţívá pro výrobní  

a montáţní procesy, FMEA systému, FMEA sluţby a FMEA softwaru. Analýzy mohou být 

pouţity během návrhu, výroby nebo provozu fyzického systému. Spolehlivost se zvýší 

zavedením změn v etapě návrhu, coţ je obvykle nejsnadnější způsob. Například se pouţívají 

ke zjištění moţnosti chyb v systémech zdravotní péče a poruch při postupech údrţby [5]. 

Potřebné jsou podrobné informace (výkresy nebo vývojové diagramy, podrobnosti  

o prostředí a další parametry, které mohou ovlivnit provoz, historické informace o poruchách 

atd.) o prvcích systému s cílem vykonání smysluplné analýzy způsobů, jakými můţe mít daný 

prvek poruchu. Pro podrobnou návrhovou FMEA můţe být prvek na podrobné úrovni 

individuální součásti, zatímco pro vysokoúrovňovou systémovou FMEA mohou být prvky 

popsány na vyšší úrovni. Úroveň rizika je kombinace následků výskytu způsobu poruchy 

s pravděpodobností poruchy. Pouţívá se v případě, kdy se následky různých způsobů poruch 

liší a mohou být aplikovány na systémy nebo procesy zařízení. Úroveň rizika můţe být 

vystihnuta kvalitativně, semikvantitativně nebo kvantitativně [5]. 
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K silným stránkám analýz FMEA/FMECA patří následující aspekty [5]: 

 jsou široce aplikovatelné na způsoby poruch činnosti člověka, na způsob poruch zařízení  

a systému a na hardware, software a postupy, 

 identifikují se při nich způsoby poruch součástí, jejich příčiny a jejich důsledky  

pro systém a prezentují se v jednoduše čitelném formátu, 

 vyhýbají se potřebě nákladných modifikací zařízení uvedených do provozu pomocí časné 

identifikace problémů v etapě návrhu, 

 identifikují se způsoby jednobodových poruch a poţadavky na zálohované  

nebo bezpečnostní systémy, 

 poskytuje se vstup do programů monitorování vývoje pomocí zdůraznění klíčových 

vlastností, jeţ mají být monitorovány. 

K omezení se řadí následující aspekty [5]: 

 analýzy mohou být pouţity pouze k identifikaci jednotlivých způsobů poruch,  

ne ke kombinaci způsobů poruch, 

 studie mohou být náročné na čas a nákladné, nejsou-li adekvátně řízeny a není  

na ně zaměřena dostatečná pozornost, 

 u sloţitých vícevrstvých systémů mohou být obtíţné a zdlouhavé. 

4.2. Analýza stromu poruchových stavů (FTA – Fault tree analysis) 

FTA je technika slouţící pro identifikaci a analýzu faktorů, které mohou vést  

ke specifikované neţádoucí události nazývané také vrcholovou událostí [1]. Příčinné faktory 

jsou identifikovány deduktivně, jsou organizovány logickým způsobem a jsou ztvárněny 

pomocí obrázku v diagramu stromu. K faktorům identifikovaným ve stromu se mohou řadit 

události, které souvisí s poruchami součástí hardwaru, lidskými chybami nebo s jakýmikoliv 

jinými vnějšími okolnostmi, které vedou k neţádoucí události [5]. 

Strom poruchových stavů se můţe pouţít kvalitativně s cílem nalézt moţné příčiny  

a cesty vedoucí k poruše, nebo kvantitativně, tedy vypočítat pravděpodobnost vrcholové 

události, jestliţe jsou známy pravděpodobnosti příčinných událostí [1]. Metoda se můţe 

pouţít v etapě návrhu systému s cílem identifikovat moţné příčiny poruchy a tudíţ volit mezi 

různými variantami návrhu. Můţe se pouţít v etapě provozu s cílem identifikovat způsob, 

kterým můţe dojít k podstatné poruše, a určit relativní důleţitost různých cest vedoucích 

k vrcholové události. Strom poruchových stavů můţe analyzovat poruchu, ke které došlo, 

s cílem graficky znázornit způsob, jakým se různé události setkaly, aby způsobili poruchu [5]. 
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Stejně jako poskytnutí odhadu pravděpodobnosti vrcholové události, mohou být 

identifikovány i mnoţiny minimálních řezů, které tvoří individuální samostatné cesty vedoucí 

k vrcholové události, a můţe být vypočítán jejich vliv na vrcholovou událost. S výjimkou 

jednoduchých stromů poruchových stavů je ke správnému provedení výpočtů a k výpočtu 

mnoţin minimálních řezů potřebný softwarový balík, který pomáhá zajistit shodnost, 

správnost a ověřitelnost, kdyţ se opakované události vyskytují na několika místech [5].  

Mezi silné stránky např. patří logická analýza stromu poruchových stavů a identifikace 

mnoţin řezů, která je uţitečná při zjišťování jednoduchých cest poruch ve velmi sloţitém 

systému, kde by určité kombinace událostí vedoucích k vrcholové události mohly být 

přehlédnuty. Další výhodou je přínos disciplinovaného přístupu, který je vysoce systematický, 

ale zároveň dostatečně flexibilní, aby umoţnil analýzu rozdílných faktorů včetně lidských 

interakcí a fyzických jevů. K omezením např. patří skutečnosti, ţe ve výpočtech 

pravděpodobnosti vrcholové události jsou zahrnuty nejistoty v pravděpodobnostech 

základních událostí. Výsledkem toho můţe být vysoký stupeň nejistoty tam,  

kde pravděpodobnosti poruch základních událostí nejsou známy přesně; u dobře pochopeného 

systému je však moţné dosáhnout vysoké míry důvěry. Bohuţel stromy poruchových stavů  

se mohou zabývat pouze binárními stavy (má poruchu/nemá poruchu) [5]. 

4.3. Analýza stromu událostí (ETA – Event tree analysis) 

Analýza ETA je grafická technika zkoumající vzájemně se vylučující následné 

události, které následují po iniciační události podle fungování/nefungování různých systémů 

navrţených k tomu, aby zmírnily následky dané události. Technika můţe být aplikována  

jak kvalitativně, definující jen sekvenci událostí, tak kvantitativně, umoţňuje vypočíst 

pravděpodobnost jednotlivých koncových událostí [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 4.1 Příklad stromu událostí [1] 
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Na obrázku 4.1 se ukazují jednoduché výpočty pro vzorový strom událostí, kdy větve 

jsou úplně nezávislé. Pomocí rozvětvení, je analýza ETA schopna vyobrazit přitěţující  

nebo zmírňující události v odezvě na iniciační událost při zohlednění dodatečných systémů, 

funkcí nebo bariér [5]. 

Analýza ETA můţe být vyuţita k modelování, výpočtu a klasifikaci různých 

nehodových scénářů, které následují po iniciační události. Analýza ETA můţe být pouţita 

v jakékoli etapě produktu nebo procesu. Můţe být pouţita kvalitativně s cílem pomoci  

při brainstormingu o moţných scénářích a sledech událostí, které následují po iniciační 

události. Pomocí kvantitativní analýzy je zohledněna přijatelnost prvků řízení rizika. Analýza 

se nejvíce pouţívá k modelování poruch, u kterých existují mnohačetná bezpečnostní 

opatření. Analýza ETA můţe modelovat iniciační událostí, které mohou zapříčinit zisk  

nebo ztrátu. Nicméně okolnosti, za kterých se hledají cesty k optimalizaci zisku, jsou mnohem 

častěji modelovány s pouţitím stromu rozhodování [5].  

Pro vyuţití v analýze rizik projektů je analýza stromu události velmi uţitečnou 

metodou, pro její jednodušší pouţití je moţné vyuţít stejný software, kterého se vyuţívá  

při tvorbě rozhodovacích stromů [1]. 

Proces stromu událostí začíná zvolením iniciační události. Čímţ můţe být výbuch 

prachu nebo příčinná událost, jako je porucha dodávky energie.  Vhodné funkce a systémy, 

jsou potom postupně zaznamenány, aby zmírnily výsledky. Pro kaţdou funkci nebo systém  

je nakreslena čára znázorňující úspěch nebo poruchu. Ke kaţdé čáře můţe být přiřazena určitá 

pravděpodobnost poruchy odhadnuta například na základě názoru odborníka nebo analýzy 

stromu poruchových stavů. Tímto způsobem jsou modelovány různé cesty počínaje iniciační 

události. Kaţdá cesta ve stromu zobrazuje pravděpodobnost, ţe na této cestě nastanou 

všechny události. Četnost výsledku je reprezentována součinem jednotlivých podmíněných 

pravděpodobností a četností iniciační události za předpokladu, ţe jsou různé události 

nezávislé [5]. 

Výstupem je kvalitativní popis potenciálně moţných problémů jako kombinace 

událostí vytvářejících různé typy problémů (řadu výsledků) počínaje iniciačními událostmi, 

kvantitativní odhady četností nebo pravděpodobností událostí a relativní důleţitost různých 

sledů poruch a přispívajících událostí, seznamy doporučení pro sníţení rizik, kvantitativní 

hodnocení efektivnosti doporučení [5]. 

 

 



19 

 

K silným stránkám analýzy ETA patří následující skutečnosti [5]: 

 analýza ETA znázorňuje jasným schematickým způsobem moţné scénáře následující  

po iniciační události, které jsou analyzovány, a ukazuje vliv úspěchu nebo poruchy 

zmírňujících systémů nebo funkcí, 

 vysvětluje časování, závislost a domino efekty, které jsou pro modely modelování  

ve stromech poruchových stavů těţkopádné, 

 graficky znázorňuje sledy událostí, které není moţné zobrazit při pouţití stromů 

poruchových stavů. 

K omezením patří následující skutečnosti [5]: 

 aby byla analýza ETA pouţita jakoţto součást vyčerpávajícího posuzování, je třeba 

identifikovat veškeré moţné iniciační události. To můţe být provedeno při pouţití jiné 

metody analýzy (např. HAZOP, PHA), u nich však vţdy existuje potenciální moţnost,  

ţe některé důleţité iniciační události budou vynechány, 

 pomocí stromů událostí je moţné se zabývat pouze stavy úspěchu systému a je obtíţné 

začlenit opoţděné události úspěchu nebo obnovy, 

 kterákoli cesta je podmíněna událostmi, ke kterým došlo na předchozích místech 

rozvětvení podél cesty. Pozornost je proto zaměřena na mnoho závislostí podél moţných 

cest. Avšak některé závislosti, jako jsou třeba závislosti na běţných součástech, systémech 

obsluţných programů a jejich provozovatelích, mohou být přehlédnuty, pokud se s nimi 

nezachází pečlivě, a mohou vést k optimistickým odhadům rizika. 

4.4. Analýza vztahu příčina-následek (Cause-consequence analysis) 

Analýza vztahu příčina-následek je kombinací analýzy pomocí stromu poruchových 

stavů a stromu událostí. Začíná kritickou událostí a pomocí ní jsou analyzovány následky 

s vyuţitím kombinace logiky ANO/NE, která znázorňují podmínky, které mohou nastat,  

nebo poruchy systémů navrţených ke zmírnění následků iniciační události. Příčiny podmínek  

nebo poruch se rozebírají pomocí stromu poruchových stavů [1]. 

Analýza vztahu příčina-následek byla původně nástroj bezporuchovosti pro systémy 

kritické z hlediska bezpečnosti s cílem umoţnit dokonalejší porozumění poruchám systému. 

Tato analýza je uţívána ke znázornění logiky poruchy vedoucí ke kritické události, ale vede 

k funkčnosti stromu poruchových stavů tím, ţe umoţňuje, aby byly analyzovány poruchy 

v časovém sledu. Tato metoda také umoţňuje, aby byla do analýzy následků začleněna časová 

zpoţdění, coţ u stromů událostí není moţné. Tato metoda je pouţívána k analýze různých cest 
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po nastání kritické události v závislosti na chování určitých subsystémů (jako jsou například 

systémy reagující na nouzovou situaci). Kvantifikované cesty poskytnou odhad 

pravděpodobnosti různých moţných následků, které následují po kritické události [5].  

Jelikoţ kaţdý sled v diagramu příčina-následek je kombinací jednotlivých stromů 

poruchových stavů, můţe být analýza vztahu příčina-následek pouţita jako nástroj  

pro vytvoření velkých stromů poruchových stavů. Výstupem analýzy je grafické znázornění 

toho, jakým způsobem můţe mít systém poruchu, přičemţ znázornění ukazuje jak příčiny,  

tak následky. Výstupem je odhad pravděpodobnosti výskytu kaţdého potenciálního následku, 

který je zaloţen na pravděpodobnostech výskytu určitých podmínek, které následují  

po kritické události. Analýza vztahu příčina-následek má stejné výhody jako kombinace 

stromů událostí a stromů poruchových stavů. Pomocí této analýzy je moţné analyzovat 

události, které se vyvíjejí v čase. Analýza poskytuje vyčerpávající pohled na systém [5]. 

4.5. Posuzování bezporuchové činnosti člověka (HRA – Human reliability 

assessment) 

Posuzování bezporuchové činnosti člověka se zabývá dopadem člověka na funkčnost 

systému a můţe být pouţito k hodnocení vlivů lidské chyby na systém. Mnoho procesů v sobě 

zahrnuje potenciál lidské chyby, zejména v případě, kdy je doba, zejména v případě učinění 

rychlých rozhodnutí. Pravděpodobnost, ţe se problémy stanou závaţnými, můţe být malá. 

Občas však bývá lidský zásah jedinou obranou, jak předejít počáteční poruše postupující 

směrem k nehodě. Důleţitost je ilustrována pomocí různých metod, při kterých kritické lidské 

chyby přispěly ke katastrofickému sledu událostí. Takové nehody jsou varováním  

pro posuzování rizik, které se soustřeďuje pouze na hardware a software v systému. Ukazují 

na nebezpečí ignorování moţnosti příspěvku lidské chyby. Navíc jsou metody HRA uţitečné 

při zdůrazněni chyb, které mohou bránit v produktivitě a v objevování způsobů, jak mohou 

být tyto chyby a další poruchy napraveny lidskými provozovateli a údrţbovým personálem 

[5]. 

Výstupem je seznam chyb, které se mohou vyskytnout, a metody, pomocí kterých 

mohou být chyby omezeny – přednostně pomocí přepracování návrhu systému, způsoby 

chyb, příčiny typů chyb a následky, kvalitativní nebo kvantitativní posuzování rizik 

představovaných chybami. Metoda HRA můţe být pouţita kvalitativně nebo kvantitativně. 

Kvalitativně se pouţívá k identifikaci potenciální moţnosti lidské chyby a jejích příčin tak, 

aby mohla být pravděpodobnost chyby sníţena. Kvantitativní HRA se pouţívá k poskytnutí 

dat o lidském selhání pro FTA a další techniky [5]. 
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K silným stránkám metody HRA patří následující skutečnosti [5]: 

 metoda HRA poskytuje formální mechanismus k začlenění lidské chyby do úvah  

o rizicích souvisejících se systémy, kde lidé často hrají důleţitou roli, 

 formální zohlednění způsobů a mechanismů lidských chyb můţe pomoci při sníţení 

pravděpodobnosti poruchy v důsledku chyby. 

K omezením se řadí následující skutečnosti [5]: 

 sloţitost a rozmanitost lidí, coţ způsobuje, ţe je obtíţné stanovit jednoduché způsoby  

a pravděpodobnosti poruch, 

 mnoho činností lidí není moţné popsat jednoduchým způsobem vyhověl/nevyhověl. 

Metoda HRA má problém se vypořádat s částečnými poruchami nebo poruchou v kvalitě 

nebo špatným rozhodováním. 

4.6. Markova analýza (Markov analysis) 

Markova analýza vychází z toho, ţe kaţdý budoucí stav systému závisí pouze na jeho 

současném stavu [1]. Je běţně pouţívána k analýze opravitelných systémů, které mohou 

existovat v četných stavech, a pro přiměřené analyzování systému by bylo nevhodné pouţít 

analýzu blokového diagramu bezporuchovosti. Metoda můţe být rozšířena na sloţitější 

systémy při pouţití Markova procesu vyššího řádu a je omezena pouze modelem, 

matematickými výpočty a předpoklady. Proces Markovy analýzy je kvantitativní technika  

a můţe být diskrétní (při pouţití pravděpodobností změny mezi jednotlivými stavy)  

nebo spojitý (při pouţití intenzit změny napříč stavy). Ačkoliv Markova analýza můţe být 

provedena ručně, povaha těchto technik vede sama o sobě k pouţívání počítačových 

programů, z nichţ mnoho existuje na trhu [5]. 

Techniku Markovy analýzy lze pouţít na různé struktury systému s opravou nebo bez 

ní a zahrnuje [5]: 

 nezávislé součásti uspořádané paralelně, 

 nezávislé součásti v sérii, 

 systém sdílení zátěţe, 

 pohotovostní systém včetně případů, kdy se můţe objevit porucha přepínání, 

 zhoršené (degradované) systémy. 
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Techniku Markovy analýzy lze také pouţít k výpočtu pohotovosti včetně zohlednění 

náhradních součástí vyčleněných k opravě [5]. Metodika má široké nasazení, můţe být 

pouţita k analýze pravděpodobností různých výsledků her a podpořit výběr herní strategie, 

řešení soustavy rovnic a diferenciálních rovnic, mohou být pouţity i na analýzu chování 

zákazníků. Pro analýzu rizik projektů je vhodné vyuţít Markovových řetězců pro výpočty  

pro výpočty dostupnosti zařízení, včetně uvaţování náhradních dílů pro opravy [1]. 

Výstupem z Markovy analýzy jsou různé pravděpodobnosti výskytu v různých 

stavech, a tudíţ odhad pravděpodobností poruchy a/nebo pohotovosti, tzv. jedné  

ze základních součástí systému [5]. 

K silným stránkám Markovi analýzy patří [5]: 

 schopnost vypočítat pravděpodobnosti pro systémy spolu se schopností opravy a četnými 

zhoršenými stavy. 

K omezením Markovy analýzy se řadí následující skutečnosti [5]: 

 předpoklad konstantních pravděpodobností změny stavu, buď poruchy nebo opravy, 

 všechny události jsou statisticky nezávislé, protoţe budoucí stavy jsou nezávislé ve všech 

minulých stavech, kromě stavů, jeţ bezprostředně předcházejí, 

 potřeba znalostí všech pravděpodobností změny stavu, 

 znalost operací s maticemi, 

 výsledky jsou obtíţně sdělitelné netechnickému personálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markova matice 
součastný stav 

S1 S2 S3 

budoucí 
stav 

S1 0,95 0,3 0,2 

S2 0,04 0,65 0,6 

S3 0,01 0,05 0,2 

Obr. 4.2 Příklad tvaru matice přechodů a Markova diagramu pro analýzu stavu systému [1] 
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4.7. Bayesovská statistika a Bayesovy sítě (Bayesian statistics and Bayes Nets) 

Je zaloţena na předpokladu, ţe jakákoliv jiţ známá informace můţe být kombinována 

s následujícím měřením s cílem určit celkovou pravděpodobnost. Tato statistika se odlišuje  

od klasické statistiky tím, ţe předpokládá, ţe všechny parametry jsou náhodnými 

proměnnými. Bayesovská pravděpodobnost můţe být snadněji srozumitelná, jestliţe  

se povaţuje za osobní stupeň důvěry k určité události, na rozdíl od klasického pojetí,  

které je zaloţeno na fyzickém důkazu. Jelikoţ je Bayesovský přístup zaloţen na subjektivní 

interpretaci pravděpodobnosti, poskytuje hotovou základnu pro rozhodovací myšlení  

a vytvoření Bayesovských sítí. Pro Bayesovy sítě jsou pouţívány grafické modely,  

které představují mnoţinu proměnných a jejich pravděpodobnostní vztahy. Síť se skládá 

z uzlů, které znázorňují náhodnou proměnnou, a ze šipek, které spojují rodičovský uzel 

s dětským uzlem [5]. 

V posledních letech se pouţívání Bayesovy teorie a Bayesových sítí hodně rozšířilo, 

částečně kvůli intuitivní působivosti, a také kvůli dostupnosti softwarových výpočetních 

nástrojů. Bayesovy sítě byly pouţity v celé řadě odvětví: lékařská diagnostika, modelování 

obrazu, genetika, rozpoznávání řeči, ekonomika, výzkumu vesmíru, tvorba expertních 

systémů nebo systémů umělé inteligence a ve výkonných webových vyhledávačích 

pouţívaných v současné době [1]. Dosud se uplatňuje hlavně při analýze rizika především 

v oblastech nefinančních, jako například šíření epidemií, testování účinnosti léků, analýze 

destrukcí materiálů apod. [10]. Mohou být cenné v jakékoli oblasti, kde je zapotřebí zjistit 

neznámé proměnné pomocí vyuţití strukturálních vztahů a dat. Bayesovy sítě mohou být 

pouţity k poznání příčinných vztahů s cílem poskytnout vhled do oblasti problému  

a předpovědět následky zákroku [5]. 

Silné stránky [5]: 

 vyvozovací výroky jsou snadno pochopitelné, 

 Bayesovo pravidlo je všechno, co je třeba, jsou vědomosti o apriorních hodnotách, 

 poskytuje mechanismus pro pouţití subjektivní důvěry ohledně problému. 

Omezení [5]: 

 stanovení všech interakcí v Bayesových sítích pro sloţitý systém je problematické, 

 pro bayesovský přístup je třeba znát velké mnoţství podmíněných pravděpodobností, 

které jsou obvykle poskytnuty na základě znaleckého posudku. Odpovědi zaloţené  

na těchto předpokladech lze získat pouze pomocí softwarových nástrojů. 
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4.8. Použití kvantitativních metod ve firmách a jiných organizacích 

Kvantitativní metody se ujaly především v oblasti bezpečnosti organizací a jejich 

informačních systémů – příkladem mohou být metodiky CRAMM, COBRA, MELISA [7]. 

Pravděpodobně nejznámější je Metodika CRAMM (CCTA Risk Analysis and 

Management Methodology) byla původně vyvinuta pro potřeby vlády Velké Británie,  

ale v současné době je hodně vyuţívána jako uznávaný prostředek pro analýzu rizik 

v případech, kdy je vyţadován souhlas normou ČSN ISO/IEC 13335 a mezinárodním 

standardem ISO/IEC 17799. Tato analýza řeší ohodnocení systémových aktiv, uskupení aktiv 

do logických skupin a stanovení hrozeb, působících na tyto skupiny, prozkoumání 

zranitelnosti systému a stanovení poţadavků na bezpečnost pro jednotlivé skupiny, na základě 

čehoţ jsou navrţena bezpečnostní opatření, která jsou vymezena ve shodě s úrovní rizika  

při porovnávání s jiţ implementovanými systémovými opatřeními. Vţdy se zkoumá model 

určitého systému – nikoli systém samotný. Systém je vyuţíván odborníky zabývající  

se bezpečností, nikoliv uţivateli ze strany běţných subjektů z důvodu vysoké ceny [7]. 

Existují i obecné metodiky pro kvantitativní analýzu rizik, jako [7]: 

 Metodika @RISK pouţívá k analýze rizik simulačních metod Monte Carlo. Jedná  

se o zpracování problematiky ve formě tabulek. V této metodě se pak nejisté hodnoty 

zaměňují funkcemi, které reprezentují rozsah moţných hodnot. Vybrané souhrnné 

hodnoty pak představují nástroj pro další rozhodování. Rozhodujícím faktorem této 

metody je návrh modelu, přičemţ vytvořený model formuluje danou situaci systému  

ve formě tabulek. Jedná se vlastně o kvantitativní metodu, která určuje pravděpodobnostní 

rozdělení hrozeb a rizik. 

 Metodika Risk PAC slouţí k automatizaci dotazníkových přístupů. Toto umoţňuje řešit 

zpracovanou metodu dotazníkových akcí formou automatizovaného hodnocení. Tento 

produkt zahrnuje techniky, které zpracovávají odpovědi na základě dotazníků a poskytují 

podklady pro vytvoření závěrů. V daném procesu se jedná o automatizaci stanovení 

jednotlivých rizik, nikoliv o expertní systém, pracující na bázi umělé inteligence. 

 Risk Watch je programový produkt, který poskytuje metodický soubor pro zajištění, 

simulací a následnou změnu parametrů jednotlivých rizik systému. Metoda je zaloţena  

na vytvoření modelu, postaveném na získaných datech nebo simulační metodě Monte 

Carlo. Oba přístupy lze vhodně kombinovat a doplňovat. Jedná se tedy o automatizaci 

zpracování výsledků, získaných na základě souborů otázek, strukturovaných podle 

definovaných bezpečnostních oblastí. 
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4.9. Simulace Monte Carlo 

Chceme-li riziko skutečně nějakým způsobem řídit, bude zapotřebí přikročit  

k jeho lepší kvantifikaci, protoţe z analýzy citlivosti či analýzy scénářů totiţ není zřejmé,  

jak moc je který scénář pravděpodobný. Moţné budoucí scénáře vývoje většinou nenabývají 

pouze tří hodnot (pesimistická, optimistická, realistická), ale mnohdy můţeme předpokládat 

jejich spojitý vývoj. Klasickým příkladem je devizový kurz, cena (ropy, elektrické energie, 

vody apod.), velikost poptávky atd. Rizikové faktory jsou mezi sebou často provázané. Pokles 

ceny muţe zvýšit poptávku, riziko počasí muţe ovlivnit riziko stávky apod. [11].  

U řízení rizik projektů zůstává nejpouţívanější technikou simulace Monte Carlo, 

neboť umoţňuje podrobnou analýzu kombinovaného účinku rizik na cíle projektu. Simulace 

Monte Carlo patří k poměrně sloţitějším nástrojům analýzy rizika [12].  

Simulace Monte Carlo se běţně vyuţívá k hodnocení rozsahu moţných výsledků  

a relativní četnosti hodnot v tomto rozsahu pro kvantitativní ukazatele jako jsou doba trvání, 

náklady, výrobní kapacita, poptávka aj. Její vyuţití je vhodné především pro účely rozšíření 

konvenčních analytických modelů o nejistotu a pravděpodobnostní výpočty [1].  

Tato metoda se pouţívá se záměrem stanovit mnoţinu kolísání v systému 

vyplívajících z kolísání řady vstupů v, kde kaţdý vstup má definované rozdělení a vstupy 

souvisí s výstupy na základě definovaných vztahů. Vstupy mohou být zaloţeny  

na rozmanitosti typů rozdělení v závislosti na povaze nejistoty, kterou mají představovat.  

Pro posouzení rizika se často pouţívají trojúhelníková rozdělení nebo rozdělení beta [5]. 

Simulace Monte Carlo je robustní, snadno pouţitelná a obecně rychlejší neţ plně 

pravděpodobnostní přístupy, a proto je často pouţívána pro řešení náhodných problémů  

a pro ověřování jiných metod analýzy. Velmi dobré vyuţití má tato simulace v oblasti 

investičních projektů typů staveb, protoţe tyto projekty mají obvykle sloţitou strukturu  

a velký počet aktivit [13]. 

Základem uplatnění simulace v analýze rizika problémů finanční, resp. investiční 

povahy je stanovení plánového výkazu zisků a ztrát podniku (projektu), jeho plánových 

peněţních toků a definování vztahů pro výpočet kritérií hodnocení, zahrnující např. zisk, 

ukazatele rentability, kritéria hodnocení investičních projektů, jako je čistá současná hodnota, 

vnitřní výnosové procento, doba úhrady aj. Všechny tyto výkazy i modely propočtu kritérií 

hodnocení mají podobu programů v systému MS Excel [15]. 

Je zde podstatná návaznost velkého počtu aktivit a dají se lépe predikovat náhodné 

jevy (počasí, spolehlivost dodavatelů) [13].  
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Jako výsledky z provedené simulace Monte Carlo jsou obvykle prezentovány tyto dva 

základní výstupy [13]: 

 Histogram, který ukazuje rozsah moţných výsledků a zejména kolikrát byl výsledek 

dosaţen. 

 S-křivka, která zobrazuje rozsah moţných výsledků proti kumulativní pravděpodobnosti 

dosaţení dané hodnoty.  

Existuje řada způsobů pouţití této metody, lišících se přesností výsledků a rychlostí 

výpočtu. Rychlost však většinou není rozhodující. Důleţité je spíše to, aby algoritmus 

výpočtu pokryl co nejvíce variant, které se mohou v běţné praxi vyskytnout. Metoda  

je vysvětlena v mnoha publikacích a je ovšem softwarově zpracována. Existují různé její 

obměny zaloţené na stratifikaci generovaných dat (např. metodika Latin Hypercube 

Sampling), jeţ mají zkrátit čas výpočtu. Nicméně při dnešních vlastnostech výpočetní 

techniky ztrácejí však význam a jsou málo přehledné [14]. 

4.9.1. Využití simulací pro výpočet DCF pomocí NPV 

Na následujícím příkladu je znázorněna ukázka výpočtu diskontovaných peněţních 

toků (DCF), které jsou častým příkladem vyuţití simulačních technik. Z uvedených příjmů  

a nákladů za období 9 let uvedených v mil. Kč je modelován výpočet čisté současné hodnoty 

investičního záměru. Příjmy rostou v celém sledované období ve stejné výši 6 %. Fixní 

náklady po celé sledované období jsou 350 mil. Kč. Podíl variabilních nákladů v % je určen 

metodou PERT z hodnot min, ml, max, které jsou po celé sledované období konstantní. 

Dalším řádkem tabulky je hodnota Profit Cash Flow, která představuje výši čistého zisku  

za sledované období. Vypočítá se jako rozdíl mezi příjmy a náklady za sledované období.  

Pro vlastní výpočet a odhad diskontovaných peněţních toků (DCF) pomocí NPV je vyuţita 

simulace Monte Carlo z aplikace @RISK, kdy je provedeno 5 000 iterací. Tato aplikace  

je jeden z nadstandardních balíčku pro Microsoft Office Excel [13]. 

Z modelu, který je uveden v tabulce 4.2 tvoří zdroje rizik tempo růstu příjmů (příjmy 

jsou uvedeny v mil. Kč) a variabilní náklady (variabilní a fixní náklady jsou uvedeny v mil. 

Kč) jako procento trţeb. Poté, vezmeme v úvahu předpokládané investice, je diskontní faktor 

odvozen od DCF. Po vytvořené simulaci aplikací @RISK, je střední hodnota DCF známá 

jako čistá současná hodnota (NPV). Výsledky tohoto příkladu ukazují, ţe průměrná DCF  

je pozitivní (asi 319 mil. Kč). Management projektu rozhodne o tom, zda pokračovat či nikoli, 

s tímto projektem. Vše bude tedy záviset na výši čisté současné hodnoty a hodnocení rizika  

a jeho mezní tolerance podle provedené simulace [13]. 
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Z tabulky 4.2 je vidět, ţe hodnota čisté současné hodnoty je kladná, tudíţ se z pohledu 

ekonomické efektivnosti projektu jedná pozitivní výsledek a projekt je moţné realizovat  

s uvedeným ziskem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Revenue 1000 1060,0 1123,6 1191,0 1262,5 1338,2 1418,5 1503,6 1593,8 1689,5

% growth rate 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

average 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

volatility 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%

Fixed Cost 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Variable Cost 503 534 566 599 635 674 714 757 802 850

Variable Cost % 50,3% 50,3% 50,3% 50,3% 50,3% 50,3% 50,3% 50,3% 50,3% 50,3%

min 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48%

ml 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

max 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54%

Profit/Cash Flow 147 176 208 242 277 315 355 397 442 489

DCF 15% 1 319,1

Investment 1000

Net DCF (NPV) 319,1

Tab. 4.2 Výpočet NPV ukázkového příkladu 

Obr. 3.4 Simulace čisté současné hodnoty aplikací @RISK u ukázkového příkladu 
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Obrázek 4.3 vystihuje provedenou simulaci metodou Monte Carlo aplikací @RISK  

s tolerančními mezemi – dolní toleranční mez 5 % představuje hodnotu – 292 mil. Kč a horní 

interval toleranční meze 95 % představuje hodnotu 990 mil. Kč. Jak je vidět z grafu  

na obrázku 4.3, lze o kumulované pravděpodobnosti moţné říci [13]: 

- pravděpodobnost, ţe čistý zisk nebude nulový, je přibliţně 21 %, 

- očekávanému zisku 210,3 mil. Kč odpovídá pravděpodobnost 50 %, 

- pravděpodobnost, ţe čistý zisk bude 650 mil. Kč, je přibliţně 10 %. 

Z pohledu hodnocení rizika investičního záměru je potřeba rozhodnout, zdali  

je investice dostatečně zisková a správně vyhodnotit hrozby, které by mohly vést  

k zápornému zisku a příleţitosti, které by mohly investiční záměr o čistý zisk značně navýšit. 

Dalším doporučením je situaci vyuţít uvedených přístupů k řízení rizik a uplatnit všechny 

fáze posuzování rizik [13]. 

Vyuţití simulací pro rizika se v současné době díky rozvoji informačních technologií a 

aplikacím stává velmi rozšířeným nástrojem. Svědčí o tom i řada publikací například [8], 

[10]. Velkou výhodou simulací je snadné numerické vyjádření odhadu pomocí vybraného 

pravděpodobnostního rozdělení např. trojúhelníkového rozdělení. 

4.9.2. Problémy aplikace simulace Monte Carlo v investičním rozhodování 

Zkušenosti s uplatněním simulace Monte Carlo v investičním rozhodování ukazují,  

ţe její kvalitu a přínosy ovlivňuje několik problémů, mezi něţ patří především stanovení 

subjektivních rozdělení pravděpodobnosti faktorů rizika, respektování statistické závislosti 

rizikových faktorů, volba diskontní sazby v případě uplatnění kritérií typu čisté současné 

hodnoty, obtíţnost interpretace výsledků simulace a problémy spojené s jejich praktickou 

implementací [16]. 

Stanovení rozdělení pravděpodobnosti faktorů rizika 

Rozdělení pravděpodobnosti rizikových faktorů lze jen v některých případech, jestliţe 

jsou k dispozici historické statistické údaje. V tomto případě lze vyuţít k volbě vhodného 

typu rozdělení pravděpodobnosti pro jednotlivé rizikové faktory a stanovení parametrů tohoto 

rozdělení počítačovou podporu. Častější jsou však situace, kdy nejsou ţádné statistické údaje 

z minulosti (např. stanovení poptávky po zcela novém výrobku). V těchto případech  

je potřeba vyuţití výpovědí zaloţených na znalostech, zkušenosti a intuice odborníků  

z jednotlivých oblastí, ke kterým se faktory rizika vztahují, čímţ se dospěje ke stanovení 

rozdělení pravděpodobnosti rizikových faktorů. Jedná se o tzv. subjektivní rozdělení 

pravděpodobnosti. Experimentální psychologické výzkumy zabývající ukazují, ţe člověk  
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je pro úlohy spojené s určováním subjektivních rozdělení pravděpodobnosti poměrně špatně 

vybaven, čímţ se vystavujeme podstatně většímu riziku, neţ si uvědomujeme. Ke zkvalitnění 

odhadů subjektivních rozdělení pravděpodobnosti rizikových faktorů mohou přispět 

empirické výzkumy vycházející z postauditu investičních projektů [16]. 

Respektování statistické závislosti faktorů rizika 

První forma statistické (stochastické) závislosti se týká závislosti mezi určitými 

faktory rizika v daném období, kdy nelze hodnoty vzájemně závislých faktorů generovat  

v jednotlivých krocích simulace nezávisle na sobě. Druhý typ statistické závislosti představuje 

závislost týchţ faktorů rizika v čase (tzv. autokorelace). Je zřejmé, ţe tento typ závislosti  

se objevuje u těch objektů, které jsou popsány časovými řadami (např. peněţní toky 

investičních projektů po celou dobu jejich ţivota aj.). Respektování statistické závislosti mezi 

rizikovými faktory, resp. časové závislosti těchto faktorů vyţadují obvykle přímý odhad 

párových korelačních koeficientů, coţ můţe být pro hodnotitele značně náročné [16]. 

Volba diskontní sazby 

Problém volby diskontní sazby při aplikaci simulace Monte Carlo vyvstává v případě 

oceňování investičních projektů zaloţených na čisté současné hodnotě. Diskusní  

je zde začlenění rizikové prémie do diskontní sazby. Na jedné straně existuje názor (viz 

Brealey – Mayers – Marcus, 2001), ţe riziková prémie by neměla být do diskontní sazby 

zahrnuta. Jedním z významných cílů simulačních a scénářových přístupů je určení rizika 

oceňovaného projektu, resp. firmy, přičemţ stanovení rizikové prémie jiţ tuto znalost 

předpokládá (šlo by tedy o dvojí zahrnutí rizika). Jako teoreticky korektní přístup se povaţuje 

diskontování rozdělení pravděpodobnosti peněţního toku diskontní sazbou bez rizikové 

prémie, resp. vyuţití simulace ke stanovení očekávaných hodnot peněţních toků, které se pak 

diskontují diskontní sazbou zahrnující rizikovou prémii. Jiní autoři (viz Vose, 2000),  

však upozorňují, ţe určitým problémem těchto přístupů jsou předpoklady symetričnosti 

rozdělení peněţních toků a neexistence autokorelací. Proto Vose upozorňuje na obtíţnost 

aplikace, resp. interpretace těchto přístupů a konstatuje, ţe v praxi je snadnější vyuţít  

ke stanovení rozdělení pravděpodobnosti čisté současné hodnoty simulace peněţních toků  

s diskontní sazbou zahrnující rizikovou prémii. Tento názor potvrzují do značné míry  

i aplikace simulace Monte Carlo z hospodářské praxe (viz Mun, 2005) [16]. 
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Obtížnost interpretace a uplatnění výsledků 

Výsledky simulace mají pravděpodobnostní charakter a jejich správná interpretace 

proto vyţaduje, aby měl uţivatel minimálně základní znalosti teorie pravděpodobnosti  

a statistiky, případnou absenci těchto znalostí lze snadno odstranit. Závaţnější bariéru však 

obvykle představují tradiční postupy manaţerů při hodnocení a výběru investičních projektů 

zaloţené na bodových odhadech hodnot kritérií efektivnosti. Uplatnění výsledků simulace 

však vyţaduje značnou změnu vţitého stylu i podporu vrcholového vedení. Snadnější  

je dosáhnout této změny přístupu v rámci zavádění firemního managementu rizika [16]. 

Problémy implementační povahy 

Zvládnutí procesně-technické stránky simulačních přístupů v návaznosti  

na počítačovou podporu sice výrazně zvyšuje kvalitu získaných výsledků, není však zárukou 

skutečného uplatnění těchto výsledků v hospodářské praxi jako podkladů pro rozhodování. 

Míru praktického vyuţití těchto nástrojů i jejich výsledků můţe příznivě ovlivnit 

především specifikace poznatkové základny a formy nabytí této poznatkové základny, určení 

typů problémů investičního rozhodování a vymezení organizačních podmínek v systému 

motivace, coţ by vytvářelo příznivé prostředí pro aplikaci těchto nástrojů v rozhodování  

a oceňování [16]. 

4.9.3. Přednosti a nedostatky simulace Monte Carlo 

Předností je, ţe nutí zpracovatele projektů hlouběji přemýšlet a analyzovat  

tyto projekty z hlediska jednotlivých faktorů rizika, jejich nejistot, vzájemných závislostí  

a dopadů na projekt. Simulace tedy vede k hlubšímu poznání projektu a lepšímu rozhodnutí  

o jeho přijetí či zamítnutí [16]. 

Mezi nedostatky patří značná pracnost a někdy obtíţnost, především pokud jde  

o stanovení rozdělení pravděpodobnosti faktorů rizika a respektování jejich závislosti (zvláště 

u projektů s dlouhou ţivotností). Určitým omezením je nutnost vhodného systému počítačové 

podpory. Největší výhradou je, ţe nejvýznamnější faktory rizika, které nejvíce ovlivňují 

výsledky investičních projektů, jsou často na základě hodnocení současnosti a minulosti 

nepředvídatelné. Hlavní riziko simulace spočívá podle tohoto názoru v tom, ţe můţe vést  

ke kvantifikaci nesprávných rizik, avšak zmíněný nedostatek je moţné alespoň do určité míry 

oslabit velkým důrazem kladeným na fázi analýzy rizika spočívající v identifikaci rizikových 

faktorů a její kvalitu [16]. 
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Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo objasnit problematiku kvantitativní analýzy rizik, 

především charakterizovat jednotlivé metody kvantitativní analýzy a jednu z těchto metod 

popsat na příkladě výpočtu čisté současné hodnoty. Aplikaci jsem provedla pomocí simulační 

techniky jako je simulace Monte Carlo. Pro vytvoření grafů v poslední části mé práce jsem 

pouţila program @RISK, který se po instalaci stane součástí programu Microsoft Office 

Excel. 

Rizika jsou součástí nejen malých a středních podniků, ale i velkých podniků. Pojem 

riziko je často spojován s negativním výsledkem, ale mnoho podnikatelů v něm vidí 

příleţitost pro dosaţení zisku.  Podnikatelé by měli respektovat rizika podnikání, protoţe je to 

velmi důleţité, aby předešly svému bankrotu. Důvodem můţe být, ţe se dostatečně 

nezabývají moţnými riziky svých projektů. Některá rizika podnikatel neovlivní, především 

v době hospodářské krize. Podnik si musí naplánovat všechny finance tak, aby omezil rizika 

na minimum. Dále jsou rizika, která můţe podnik ovlivnit. Tyto rizika vznikají například 

špatnou investicí nebo obrovským úvěrem, který potom nejsou schopni splácet. Taková rizika 

se musí umět předem odhadnout, někdy i vyčíslit, a proto spousta firem v dnešní době 

vyuţívá některou z metod pro analýzu rizik. 

S výskytem nových rizik, se neustále rozvíjí i technická podpora pro identifikaci, 

analýzu a řízení rizik, aby lépe dokázala rizikům předejít. Analýza rizik by měla přinést 

odpověď na otázku, působení jakých hrozeb je společnost vystavena, jak moc jsou její aktiva 

vůči těmto hrozbám zranitelná, jak vysoká je pravděpodobnost, ţe hrozba zneuţije určitou 

zranitelnost a jaký dopad by to na společnost mohlo mít. Pouţití odpovídajících metod a 

nástrojů pro opatření rizik vedou k omezení rizik. Pro hodnocení rizik a zjištěni jejich příčin 

se pouţívají metody, které se liší objektivitou, pracnosti a účelem.  

Tato rizika se posuzují podle závaţnosti moţného poškození a pravděpodobnost,  

se kterou můţe dojít k poškození. Důleţité je, aby se riziko nepřeneslo jinam,  

kde by důsledky mohly být ještě závaţnější. Nakonec se musí vykonávat pravidelné 

hodnocení rizik. Významem tohoto celého postupu je získat přehled o rizicích v podniku. 

Vytipují se tak nejzávaţnější rizika, na která by se měl podnikatel soustředit. Kaţdý 

podnikatel by si měl soustředit na to jak rizikům předcházet, sniţovat a připravovat opatření 

k jejich odstranění. 
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Téma této bakalářské práce se mi skutečně zdálo velmi zajímavé. Myslím si,  

ţe informace zpracované v této práci mi pomohly se dobře zorientovat v této problematice  

a věřím, ţe tyto informace, které jsem získala při tvoření mé práce, vyuţiju i v budoucím 

podnikání.  
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