
 

 

  



 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

Abstrakt  

Cílem této bakalářské práce bylo zohlednit, jak je projektové řízení pro podniky 

přínosné. V první části se zabývám především vysvětlením a charakterizováním projektového 

řízení a jeho základních pojmů. V druhé části  popisuji procesy projektového řízení, a to 

od plánování až po konečnou realizaci projektů. V procesu plánovaní se zaměřuji 

na nejčastější metody, které se u projektového řízení využívají. Nakonec zhodnotím jak je 

projektové řízení efektivní pro organizace a především jaké jsou jeho výhody.  
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Annotation 

The aim of this thesis was to address how project management is beneficial 

for businesses. In the first part I deal mainly with explaining and characterizing the project 

management and its fundamental concepts. The second part describes the processes of project 

management, from planning to final implementation. The planning process is focused on the 

most common methods that are used with the project management. Finally, I evaluate how 

effective project management for organizations and especially what are its advantages 
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Úvod  

O projektovém řízení a projektech se dnes stále více hovoří, a to nejen v ziskových 

či neziskových organizacích, ale i v celé společnosti. S těmito pojmy se prakticky denně 

setkává každý člověk, ať už jde o přípravu dovolené či vaření jídla. Nejznámější jsou pak 

vědecké projekty.  

Projektové řízení se začalo rozvíjet už po druhé světové válce. Impulsem byly zejména 

nové technologie. Velmi rychle narostla konkurence, a to s postupem času ve všech 

odvětvích. To bylo způsobeno především větší poptávkou zákazníků o nové výrobky a jejich 

potřebou mít dané výrobky v co nejkratším termínu. Díky tomu, však podnikům začaly 

vzrůstat náklady na vývoj.  

Vznikaly nové trendy, které podporovaly rozvíjení projektového řízení. Mezi 

nejvýznamnější patřily novější metody řízení a výpočetní technika. To bylo způsobeno větším 

výkonem počítačů a jejich poklesem ceny. Projektové řízení se tak začalo rozvíjet nejen 

ve velkých, ale i v menších podnicích. Také rozšíření internetu, který je dnes naprosto běžnou 

součásti života každého člověka, přispělo k rozšíření projektového řízení, a to díky možnosti 

velmi rychlého získání veškerých informací. Postupem času začali zákazníci klást větší 

požadavky i na kvalitu kupovaných výrobků. I tento fakt přinutil podniky vytvářet nové 

systémy pro výrobu a používání nových metod řízení.    

V dnešní proměnlivé a nestálé situaci na trhu musí podniky na neustálé změny ihned 

reagovat, aby si udržely svou konkurence schopnost vůči ostatním organizacím. Projektové 

řízení je tak velmi aktuálním a zajímavým nástrojem řízení změn pro většinu podniků. 

V reakci na tyto rychlé změny musí společnosti provádět nejen přeměnu vnitřní struktury, 

procesů a strategií, ale i přizpůsobovat své chování navenek. Všechny tyto změny, které 

podnik provede, je nutné řídit jiným způsobem, než je to mu u běžného provozního řízení.  

Hlavnímu cíli práce bude odpovídat i struktura celého textu. Nejprve bude zapotřebí 

vymezit a terminologicky ukotvit klíčové pojmy práce. V  první kapitole mé práce se budu 

věnovat vysvětlením projektového řízení a projektů. Charakterizuji zájmové skupiny, které 

se podílí na projektech, a popíši průběh výběru projektu. Na první kapitolu navážu v druhé 

části práce, kde vysvětlím, jak probíhá celý proces plánování projektu a vymezím hlavní 

metody a nástroje podniku využívající projektového řízení. Pro dokončení celého cyklu 
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projektového řízení je zapotřebí předání hotového projektu a jeho vyhodnocení. Tomu 

se budu věnovat ve  třetí kapitole. V předposlední kapitole se zaměřím na organizace, které 

se zabývají projektovým řízením v České republice. Na závěr pak zhodnotím efektivnost 

projektového řízení pro podniky.  

Jedná se o teoretickou bakalářskou práci, a proto budu čerpat především z odborné 

literatury, zabývající se klíčovou problematikou projektového řízení. Hlavními zdroji budou 

publikace zabývající se analýzou projektového řízení a jejími nástroji a publikacemi 

nahlížející na projektové řízení manažerského hlediska.  
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1. Definice projektové řízení a projektu 

Všechny zdroje, ať už lidské, materiální či finanční jsou organizovány a řízeny často 

za účelem dosažení projektových cílů. Každý projekt je jedinečný, avšak jsou s nimi spojena 

i značná rizika, se kterými musí podnik počítat.  

Projekt je jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností 

s daty zahájení a ukončení [7]. Je prováděný pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým 

požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji [7]. Každý projekt má svůj 

konec a je tedy časově omezen. 

Projektové řízení můžeme definovat, jako schopnost organizace efektivně dosáhnout 

určitého cíle za daný čas, s naplánovaným rozsahem a se schváleným finančním rozpočtem. 

Umožňuje dosáhnout výrazné pozitivní změny v podniku. Používají ho především organizace, 

které vědí, že při vytváření projektu bývá často plýtváno hodně prostředky a uděláno příliš 

hodně chyb. Jakmile firma vytvoří kvalitnější systém řízení projektů, je schopna napravit 

mnoho nedostatků.  

Zlepšení projektového řízení není vždy jen záležitostí lepšího plánování či zvyšování 

kontroly. Kromě toho, je důležité vytvoření optimálních podmínek pro dosažení cílů daného 

projektu. Při projektovém řízení musíme brát v potaz, jaké máme k dispozici zdroje 

pro uskutečnění projektu. Např. u lidských zdrojů, by si měla společnost ze všeho nejdříve 

udělat analýzu tzn. jestli má dostatek lidí a zdali  jsou potřebně kvalifikováni pro dosažení 

sjednoceného cíle. V dnešním podnikatelském světě se tak z projektové řízení stává 

nejdůležitější disciplína manažerů. Cílem podniku je pak zajištění efektivního naplánování 

a realizace úspěšného projektu.  

1.1. Řízení projektu  

Řízení projektu je soubor modelů, metod, postupů, nástrojů a technik pro plánování 

a řízení realizace složitých projektů [5]. 

Jak už jsem výše uvedla, každý projekt má daný začátek a konec a je nutné počítat 

s vysokou možností rizik a nejistoty. Podniky používají pružné organizační struktury 

a proměnlivé složení týmu pro projekty. U řízení projektu sledujeme jeho rozsah, jak je 

časově náročný, nákladovost, zdroje, které budou potřeba, celková rizika projektu aj. Můžeme 

také použít analýzy zaměřené na některé tyto aspekty. V následujícím textu přináším přehled 

těch nejvýznamnější analýz, se kterými se můžeme setkat v odborné literatuře.  
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Časová analýza projektu – jedná se o dobu trvání realizace činností. Určuje nám 

termín ukončení projektu, s tím že firma pracuje jednak s optimistickým a pesimistickým 

termínem [5]. Tedy s nejkratší předpokládanou dobou ukončením celého projektu. Druhá 

s nejpozdější přípustnou dobu začátku a konce činnosti. V neposlední řadě efektivní a kvalitní 

projekt počítá s časovou rezervou a mnohým dalším.   

Analýza zdrojů – porovnává nám časový průběh požadavků na čerpání zdrojů 

s upotřebitelným množstvím zdrojů. Rozlišujeme zdroje, které použijeme jednorázově, jako 

jsou energie, peníze, materiály, a zdroje používané opakovaně, mezi které patří vybavení, lidé 

a provozní prostředky. Cílem analýzy zdrojů může být minimalizace potřeby zdrojů, dodržení 

limitu zdrojů nebo rovnoměrné čerpání zdrojů [5].  

Nákladová analýza – určuje nejlepší možný průběh projektu, a to z hlediska 

vzájemného vztahu mezi časem a náklady na realizaci projektu. Analýza a řízení nákladů 

zahrnuje určení druhů nákladů, přiřazení druhů nákladů k balíkům práce [5].  

Rozsah – rozsah projektu nám určuje objem práce nutný k jeho realizaci. Pro snadné 

zvládnutí při popisování rozsahu projektu používáme strukturování projektu. Mimo to 

vytváříme hierarchickou strukturu práce.  

Kvalita – kvalitu můžeme definovat jako schopnost plnit dané cíle projektu, přičemž 

zahrnuje řízení kvality projektu i produktu.  

Riziko – každý projekt je jednorázovou záležitostí a je s ním spjato určité riziko, které 

můžeme měřit pravděpodobností, že projekt nezvládneme uskutečnit podle daných kritérií.  

Vstupem do každého procesu projektového řízení je poptávka, projekt, smlouva, aj. 

Naopak výstupem je pak vypořádání smluvních závazků, které máme k zákazníkovi 

a dodavatelům. Každý projekt je mimo jiné strukturován. U strukturování projektu jde 

o rozklad projektu na menší části, sub-projekty, etapy, souhrnné činnosti, dílčí činnosti 

a vztahy mezi nimi. Pro strukturování používáme analýzu top-down (shora dolů) a bottom-up 

(zdola nahoru) [5]. Důležité etapy projektu jsou označeny milníky, jež určují kritické místo 

v plánu. Jedná se tedy o kontrolu realizace dané etapy a má nulovou dobu trvání.  

1.3. Projektový management 

Celý koncept projektového managementu vychází z obecného managementu (tj. 

vedení, řízení), který lze definovat jako proces řízení zabývající se koordinací zdrojů 
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za účelem dosažení stanoveného cíle [15]. Jde tedy o způsob řízení, díky kterému má podnik 

záruku dosažení cílů.  

Je nutné rozlišit pojmy management projektu a projektový management. V prvním 

případě  management představuje specifickou metodiku plánování, tvorby a realizace projektu 

[15]. Pokud je ve firmách současně realizováno více projektů, které je nutno koordinovat 

a řídit, pak řízení jednotlivých projektů a jejich organizování a koordinování je označováno 

pojmem projektové řízení – projektový management [15].  

1.4.  Zájmové skupiny  

Jedná se o jedince nebo organizace, které se aktivně podílejí na projektu nebo jejichž 

zájmy jsou kladně, či negativně ovlivněny realizací nebo výsledkem projektu. Pro úspěšnost 

projektu musí projektový tým určit zájmové skupiny, identifikovat jejich zájmy, řídit 

a ovlivňovat tyto požadavky.  

Mezi nejdůležitější osoby a organizace účastnící se projektu patří zejména osoba 

projektového manažera, který je plně odpovědný za plánování a realizaci projektu na taktické 

a operativní úrovni, řídí a koordinuje celý projekt a obvykle za něj nese odpovědnost. Na 

druhé straně pak stojí zákazník, který využívá koncový produkt projektu. Zákazník se může 

vyskytovat v několika úrovních. Například škola objednává učebnice, ale používají je žáci 

a nakonec zaplatí stát. Dalším účastníkem projektu je dodavatelská organizace. Jde o podnik, 

jehož zaměstnanci spolu participují na projektu. Je třeba zmínit mimo jiné i členy 

projektového týmu, což jsou pracovníci podílející se na jednotlivých pracích projektu 

a subdodavatelé. U subdodavatelů jde o podniky, které zajišťují část projektu.  

Do zájmových skupin v neposlední řadě patří vládní orgány, sdělovací prostředky 

lobující organizace a jednotliví zákazníci. Vládní orgány se podílejí na projektech vydáváním 

zákonů a norem, podle kterých musí být projekt prováděn, nebo kterým musí navržený 

systém odpovídat. 

Z výše uvedeného je patrné, že nejdůležitější osobou je projektový manažer, který má 

pravomoc a odpovědnost za vedení projektu a splnění požadovaného cíle. Je tedy odpovědný 

i za to, že naplánované cíle projektu a případně jejich zlepšení je dodržováno, nařízení 

a omezení, které předkládají zákony České republiky, jsou dodržovány, řídí případné hrozby 

a příležitosti daného projektu. Mimo to vede dokumentaci k projektu a zajišťuje nezbytnou 

komunikaci.  
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K jeho pravomocím patří sestavení realizačního týmu projektu. Rozhoduje v rozsahu 

rozpočtu projektu a to dle své úvahy, ale samozřejmě musí respektovat peněžní limity firmy. 

Projektový manažer získává informace o plnění v rámci jeho projektu od pracovníků, 

rozhoduje o změnách v plánování termínů. Pokud nastane situace, kdy není některý 

z pracovníků projektového týmu přítomen, schvaluje také podmínky smluvních vztahů 

pro dodávky do jeho projektu a mnoho dalších.  

Pro fungování úspěšného projektového týmu je třeba dodržovat určité zásady, mezi 

které ty nejdůležitější patří zejména:  

 zajištění, aby projektový tým rozuměl cíli projektu 

 poskytnutí příležitostí pro realizaci názorů všech členů týmu 

 vytvořit atmosféru důvěry a odhodlání 

 identifikovat kvalifikační požadavky a vyhledat vhodné osoby 

 určit efektivní úvazky členů týmu 

 zajistit informovanost všech členů týmu 

 plánovat, koordinovat, monitorovat a kontrolovat práce všech členů týmu 

 týmově analyzovat a řešit všechny problémy  

Velikost projektového týmu je v optimálním případě sedm pracovníků. Taková 

velikost na jedné straně zajišťuje dostatek rozdílnosti a na druhé je dobře řiditelná [8]. V praxi 

se ukazuje, že malé týmy pracují lépe než ty velké a dosahují vyššího efektu spolupůsobení 

[4]. 

1.5. Výběr projektu 

Pokud má podnik určený tým, který bude na projektu pracovat, dojde k výběru 

projektu. Výběr projektu je proces vyhodnocení jednotlivých projektů nebo souborů projektů 

a následné rozhodnutí o implementaci těch, jejichž realizace zajistí dosažení cílů organizace 

[4]. 

Strategický charakter projektů vychází zejména z faktu, že se jedná o dlouhodobou 

investici společnosti. Pečlivá příprava projektu, efektivní stanovení cílů a vhodný výběr 

zdrojů, může předcházet špatným rozhodnutím. Projekty jsou totiž náročné zejména 

na finanční zdroje organizací. Důsledky špatného projektu a špatných rozhodnutí může mít 

pro společnost fatální důsledky. Kvalitní plánování, vedení a zejména vhodný výběr projektu 
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nabývá na významu zejména v dnešní ekonomické situaci, kdy každá chyba může být 

pro organizace likvidační.  

Modely pro výběr se díky změně celosvětové ekonomiky a vývojem počítačové 

techniky využívají především stochastické naproti deterministickým. Tyto dva modely 

se využívají v podnicích nejvíce. Stochastický model používáme, jsou-li vstupní data přesně 

neznámá, a pokud musíme využít vhodné pravděpodobnostní rozdělení. Oba typy těchto 

modelů je celá řada, důležité je však vybrat správný výběr modelu.  

Hlavním principem při použití procesů v praxi je cyklus naplánuj, udělej, zkontroluj 

a zasáhni. Tento cyklus je propojen výsledkem a to tak, že výsledek jedné činnosti se stává 

vstupem pro další činnosti [6].  Pro úplnost uvádím grafické znázornění celého cyklu níže 

na obrázku č. 1.1. zpracováno dle [6]. 

 

 

Pro snadnější výběr projektu existuje i několik kritérií, které umožňují společnost 

kvalitnější a efektivnější výběr konkrétního typu modelu. V následujícím textu 

vyjmenovávám  nejčastěji používané a odbornou veřejností doporučované. 

Mezi první patří respektování situace. Jde o to, aby model byl odrazem reality dané 

situace, ve které se manažer nachází při rozhodování. Má zahrnovat způsob, kterým firmy 

měří výstupy z projektu a veškeré přínosy. 

První projekt může zvyšovat například tržní podíl podniku, díky větší výrobní 

kapacitě. Druhý může zlepšovat postavení podniku na trhu prostřednictvím personálního 

zaplnění technického oddílu, a to jeho posílením, jenž se pak projeví kvalitnějšími výrobky.  

Model taky bere na vědomí, jak je podnik vybaven, jak po stránce personální tak i finanční. 

Obr. č. 1.1 Cyklus Naplánuj – Udělej – Zkontroluj – Zasáhni [6] 

Udělej 

Zkontroluj 

Naplánuj 

Zasáhni 
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Mezi další faktor patří riziko. Kdy například v technické oblasti existují rizika nebo podnik 

musí počítat s rizikem odmítnutí nového výrobku zákazníky [4]. 

Kritériem výběru modelu jsou také samotné schopnosti modelu. Kdy by model měl 

být schopný dělat s různými časovými obdobími, optimalizovat dané rozhodnutí 

a v neposlední řadě také simulovat nejrůznější situace v projektu a jeho okolí (změny úrokové 

míry, cen důležitých vstupů, v požadavcích trhu aj.) [4]. Dále by měl brát v potaz hlavní 

rizika a různá omezení daného projektu.  

K dalším kritériím patří flexibilita. U flexibility se jedná o to, aby výstupy z daného 

modelu byly využitelné pro celý rozsah podmínek, se kterými přijde organizace do styku. 

Dojde-li ke změně podmínek, měl by model umožňovat lehkou a rychlou úpravu. Mezi 

příklad takové změny můžeme zařadit změnu cílů firmy, jež se objeví i při výběru projektu 

[4]. 

Model by měl být i snadně využíván. Snadné ovládaní modelu je důležité, kromě toho 

je zapotřebí aby šel snadno pochopit. Neměl by obsahovat neznámé pojmy, které při řízení 

a rozhodování se často nepoužívají. Vstupy, které jsou špatně zjistitelné a doplňující těžko 

dostupné vybavení, by neměl vyžadovat [4]. 

Náklady jsou také jedním z kritérií výběru modelu. Získání dat a provozní náklady 

při používání modelu by měly být relativně menší než náklady na projekt a musí být menší 

než potenciální prospěch z projektu[4]. U výběru modelu by se měl podnik zajímat o veškeré 

náklady, které souvisí s provozováním vybraného modelu.  

Pro podnik by měla být snadná i realizace modelu na počítači, aby rychle získali 

výsledky a vytvořili vhodné varianty. Je zapotřebí, aby model byl ve formě počítačového 

programu. Také sledování možností ukládání dat ve firemní databázi, aktualizace dat 

a možnost výměny dat mezi programy je důležité [4]. 

Podnik nesmí zapomínat, že lidé dělají rozhodnutí, ne modely. Ten kdo rozhoduje, 

nese danou zodpovědnost. Veškeré modely jsou částečnou reprezentací reality, kterou 

popisují. Ta je obvykle hodně komplikovaná, a proto si vybíráme pouze její část obsaženou 

v daném modelu. Musíme si uvědomit, že použitím určitého modelu nacházíme řešení 

pro upravenou realitu zachycenou modelem a nezpracováváme tak problém v celé jeho 

velikosti. Modely tak slouží jako nástroj k uchopení reality. Udávají směr, kterým se firma 
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může dát. Efektivita modelu pak už jen závisí na vhodném výběru projektu a na konkrétních 

rozhodnutích managementu.   

1.6. Cíle organizace  

Veškeré dění, které probíhá ve firmě, směřuje k plnění strategických cílů firmy, které 

jsou obsaženy v hlavní firemní strategii. Veškeré modely řízení slouží k vyhodnocení projektů 

podle toho, zda naplňují cíle organizace. K vytvoření efektivního modelu musí realizátor 

projektu znát zejména cíle firmy. Ty jsou základním východiskem každého projektu. Lze pak 

říci, že kvalita projektu se odvíjí od správného nastavení a definování cílů společnosti.  

Abych mohla charakterizovat stručný postup vyhodnocování projektu, musím 

vypracovat nejprve seznam cílů firmy, které jsou klíčové pro daný projekt. Každá položka má 

různou váhu, proto přispívají k úspěchu firmy každá odlišným způsobem. Na základě 

předvídaného výstupu z projektu je daný projekt vybrán, či odmítnut. Pokud je projekt 

odsouhlasen, je míra dosažení cílů dostatečně velká, tak jak firma, popř. zhotovitel v projektu 

předpokládal. Jestliže tyto cíle projekt nesplňuje, je nejlepší daný projekt zamítnout. 

K vyhodnocení našeho projektu jsou důležité informace, jež se vyskytují v klíčových 

kategoriích, a to zejména finance, výroba, marketing, personalistika, administrativa, aj.  

V další části práce se zabývám detailněji tímto (pro projekt klíčovým) seznamem 

faktorů. Uvedu to na příkladu projektu výměny výrobní linky za novou při zavedení nového 

výrobku do výroby. Jednotlivé položky faktorů nemusí být zcela vyčerpávající a lze je dále 

doplňovat [4].    

Mezi první patří finanční faktory. Zde zařadíme ziskovost, dále jakou budeme mít 

čistou hodnotu investice, dobu návratnosti této investice, dopad na čas k dosažení bodu 

zlomu, výnosové vnitřní procento, zda budeme mít možnost k získání dalších finančních 

zdrojů, celkovou úroveň finančního rizika a v neposlední řadě dopad na sezónní a cyklickou 

fluktuaci.   

Finanční faktory však nejsou jediným klíčovým faktorem celého projektu. Firma by 

v projektu měla počítat i s tzv. výrobními faktory, do kterých však spadá velké množství 

položek. Pro každou firmu jsou odlišné a pro potřeby této práce však uvedu dle mého názoru 

ty nejklíčovější. Jedná se zejména o energetické požadavky na výrobu daného výrobku, jaké 

musíme mít vybavení k takovéto výrobě, zda jsou všechny suroviny pro nás dostupné, dojde-
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li ke změně kvality výstupu a v systému řízení kvality, doba, jež potřebujeme k dosažení 

plného výkonu a mnoho dalších.  

Vedle výrobních faktorů ovlivňují projekt i marketingové faktory. Zde lze zařadit tržní 

podíl z výroby, jak velký je potencionální trh, možnost kontroly jakosti, životní cyklus 

výrobku, zda zákazníci přijmou náš výrobek a bezpečnost pro zákazníky.   

I když firma disponuje velkými finančními a materiálními zdroji, neobejde se 

bez lidských zdrojů. Je důležité vědět, jestli k nové výrobě je třeba nové zaškolení našich 

pracovníků čili jestli mají naši zaměstnanci dostatečné dovednosti a znalosti k této výrobě, 

dále pak počet potřebných pracovníků, jestli musíme provést nějaké změny pracovních sil, 

reakce daných pracovníků či odborů, jaký bude dopad na pracovní podmínky a požadavky 

na komunikaci.  

Kromě všech výše vyjmenovaných faktorů se u projektů podnik zabývá 

i administrativními faktory. Dodržení norem na ochranu životního prostředí a bezpečnost, 

využití počítačové techniky, dopad na náš informační systém, jaké budou reakce 

na navrhované změny od našich podílníků, zaručení patentové ochrany, aby se nezhoršil náš 

image ve vztahu k zákazníkům, konkurenci a dodavatelům, počet vedoucích pracovníků pro 

řízení nové výroby a nákladovost na zvládnutí nové technologie našimi zaměstnanci.  

Každý projekt se však nemusí zabývat všemi těmito faktory. Mnoho z nich je 

přebytečných a neberou se tak vůbec v úvahu. Například ziskovost má vztah k celé 

organizaci, ale dopad na pracovní podmínky jen zasahují některé podsystémy. Položky se 

mohou lišit i svým významem. Například změna ve výrobě má jiný význam jako dopad 

na využívání počítačů. Pro určité faktory je charakteristická nestálost.  

Při jejich stanovení firma pracuje zejména s odhady (předpokládaný tržní podíl, doba 

produkce, přijetí zákazníky) [4]. Naopak u jiných položek se dá pracovat s velmi přesnými 

údaji (doba instalace výrobního zařízení, cena zařízení) [4]. 
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2. Plánování projektu 

Projektové plánování je věda, která pracuje s daty, archivními informacemi, osobními 

zkušenostmi, institucionální pamětí, organizačními znalostmi, rozvahou předvídat zdroje 

výdajů projektu, celkové náklady a dobu trvání [10]. 

Jak jsem již uvedla v první kapitole, efektivnost při řízení projektu spočívá 

ve stanovení reálných cílů. Naproti tomu nerealistická očekávání od projektu, který je založen 

na méně přesných odhadech, bývají nejčastější příčinou selhání projektu. Proto je 

pro plánování důležité si projekty rozdělit do více částí, a to konkrétně na jednotlivé etapy 

a milníky, přičemž by jednotlivé etapy měly na sebe navzájem navazovat. Častou praxí je 

vzájemná paralelnost dílčích kroků. Plánování projektů je tedy určitý soubor aktivit 

zaměřujících se na zhotovení plánů cesty, tak abychom dosáhli cílů našeho projektu 

a s využitím potřebných zdrojů. Aktivity spojené s plánováním projektu často začínají již 

v období zahájení projektu [6]. V tuto dobu je nutné stanovit realistické předpoklady 

časového plánu, potřeby realizačních zdrojů, odhadu rozpočtu a posouzení projektových rizik, 

neboť všechny tyto parametry se potom objeví v ceně projektu [6]. 

Plánování projektu začíná podepsáním smlouvy mezi danými stranami. Teprve tehdy 

začíná podrobné a konkrétní plánování. Na začátku celého cyklu projektového řízení probíhá 

stanovení předmětu. Toho dosáhne podnik převedením cílů na podrobný popis činností. 

Následuje vytváření odhadů, posudků a návrhů a jejich přetvoření do časových plánů, 

finančních rozkladů, postupů, optimalizace a úpravy návrhů plánů, vyjednávání a schvalování 

optimalizovaných plánů [6]. Tento proces je zakončen schvalovacími procesy, ve kterých jsou 

přiděleny veškeré potřebné zdroje. Projektový tým tak může začít pracovat.  

Konkrétní sestavení plánu řízení projektu nemusí být složitě napsané. Často postačí, 

když jsou uvedeny k jednotlivým oblastem zamyšlené postupy, techniky a metody, které jsou 

poté schváleny nadřízenou organizační strukturou a autorizovány k provedení [8]. 

2.1.  Metody projektového řízení – Síťová analýza  

Metody síťové analýzy (Network Analysis) je skupina speciálních analytických metod, 

které se používají v případech, kdy je třeba analyzovat nebo optimalizovat nějakou síť 

vzájemně propojených a souvisejících prvků, které mají mezi sebou nějakou souvislost [11]. 

Síťová analýza je dnes nepoužívanější metodou pro plánování projektu, a to i přes řadu 

problémů, které jsou s ní spojeny. Tato analýza je podporována i komerčními nástroji, jako je 
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MS Project. Síťová analýza je soubor modelů a metod, která využívá grafického vyjádření 

[11]. Pomocí grafu lze provádět analýzu složitých projektů, a to jednak z hlediska času, 

tak z pohledu nákladů, popř. zdrojů nutných k  realizaci projektu [5]. Síťová analýza je 

nejčastěji používaná metoda pro operační postupy. 

Ze stochastické uspořádaní či hodnocení vychází analýza rizika. Cílem pak je určení 

realizace pravděpodobnosti činností, při jaké jsou splněny parametry, jako jsou náklady, čas 

či kvalita [11]. Se síťovými grafy se setkáváme při sestavování plánů, které umožňují 

zpracování jednotlivých činností do logické sítě. Tyto grafy jsou ideálním nástrojem 

k předepsání optimálního rozvrhu průběhu komplikovaných činností a jejich následné 

efektivní sledování. Síťové grafy tedy umožňují vytvoření grafické předlohy a termínů 

k realizaci projektů. Dále pak průběžné kontrolování a dodržování plánu průběhu realizace 

projektu a jeho aktualizaci, definování nasazení disponibilních zdrojů, jejich bilancování, 

případně zajištění jejich rovnoměrného čerpání. V závislosti na změnách působení vnějších 

vlivů pak korigování průběhu projektových procesů [7].  

Na obrázku č. 2.1 lze vidět část síťového diagramu plánu vývoje produktu, ve kterém 

jsem popsala daný úkol. Konkrétně, kdy je úkol zahájen, jak dlouho bude trvat, jaké mám 

firma zdroje a datum ukončení. Jednotlivé úkoly jsou tedy zobrazovaný postupně.   

 

 

Obr. č. 2.1 Síťový diagram 
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2.1.1. Metoda kritické cesty CPM 

U další metody, konkrétně metody kritické cesty, neboli zkráceně CPM, jde 

o stanovení celkové doby trvání daného projektu. Jedná se o určitý sled činností, s co 

nejmenší rezervou času, které jsou navzájem na sobě závislé. Tato metoda usnadňuje časovou 

souhru jednotlivých činností, navzájem na sebe navazujících. Lze tedy říci, že jde o nejdelší 

možnou cestu z bodu na počátku grafu do koncového. Všechny projekty mají alespoň jednu 

kritickou cestu. U kritické cesty jde o seznam činností, které jsou pro manažery daného 

projektu důležité, aby tak zabezpečili včas dokončení daného projektu [11].  

Nevýhodou kritické cesty jsou její omezené zdroje. Tuto metodu využíváme 

pro odhadování celkového trvání projektu, a to zejména u přímých projektů, u kterých lze 

odhadnout dobu [11]. Můžeme ji také využít v řízení projektů v průmyslu stavebním, dopravě 

a logistice. Dobu projektu většinou získáme z předchozích projektů nebo pomocí nástrojů, 

jako je MS Project.  

2.1.2. Metoda kritického řetězce CCM 

Na předchozí metodu CPM navazuje metoda kritického řetězce CCM.  Ta se 

však navíc zaobírá přístupností a disponibilitou zdrojů. Jedná se tedy o nejdelší možnou cestu 

z bodu na začátku, do koncového bodu [11]. Tato cesta zahrnuje kapacitní omezení, které jí 

udávají zdroje. Jak u kritické cesty, tak i kritický řetězec objeví minimálně jednou u každého 

projektu a obsahuje činnosti důležité pro rozhodování manažera při dokončování projektu 

[11].  Za to se obecně považuje datum posledního úkolu v kritickém řetězci. Kritický řetězec 

se vyskytuje téměř v celém životním cyklu projektu. Metoda se používá jako alternativa 

kritické cesty, čili pro stanovení trvání projektu. Metodu kritického řetězce používáme, 

jak u řízení projektů, tak i v logistice a dopravě.  

Na obrázku č. 2.2 předvedu, jak takový řetězec vypadá. Na tomto příkladu lze vidět 

začátek vyznačený číslem 1 a konec projektu pod číslem 6 s nulovou dobrou trvání. Mimo to, 

zobrazuje i reálné činnosti (2, 3, 4 a 5), s již známými činnostmi a jejich dobou trvání. 

Pod zkratkami Z1 až Z3 jsou uvedeny zdroje. Zelenými šipkami mám pak vyznačený kritický 

řetěz (1, 3, 4, 5, 6). Vazba mezi 3 a 4 je dána stejným zdrojem. Zkratka PN značí připojený 

nárazník nekritického řetězce (1,2,6). 
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                                                    Obr. č. 2.2 Kritický řetězec  

2.1.3. Metoda PERT  

Jedná se o analytickou metodu, která zkoumá úlohy projektu. Používá se pro určení 

času, jenž je potřeba pro dokončení každé úlohy, tedy pro určení minimálního času 

pro dokončení celého projektu [11]. Jako předchozí metody je jednou z metod síťové analýzy. 

Usnadňuje nám plánování a rozvrhování velkých projektů. Jakmile si stanovíme termín 

dokončení našeho projektu, může firma vypočítat, jak je pravděpodobná realizace v daném 

termínu. Nebo také naopak, lze stanovit výpočtem pravděpodobnosti realizace projektu 

a následného zjištění požadovaného termínu. Takovou pravděpodobnost můžeme použít 

u všech uzlů v síťovém grafu. 

Výhodou této metody je její přesnost, nevýhodou však je, že je velmi složitá.  

Využíváme ji také jako alternativu k metodě CPM, avšak na rozdíl od CPM počítá 

s pravděpodobností pro úkoly [11]. V praxi je pak používána metoda PERT jak v řízení 

projektu, tak opět v logistice a dopravě.  

2.1.4. Ganttův diagram 

Ganttův diagram poskytuje standardní formát pro zobrazení projektu, informace 

o plánu podle aktivit výpisu projektu a jejich odpovídající data zahájení a ukončení 

ve formátu kalendáře [9]. Jedná se o grafické znázornění plánovaného pořadí činností 

v průběhu času. U tohoto diagramu zaznamenává firma do sloupce časové období 

pro plánování. Pokud plánuje na delší období, zobrazí období podrobněji na dny, týdny, 

měsíce, či roky. Do řádků píše jednotlivé aktivity nebo úkoly, a to logicky, dle sledu 

plánovaného projektu. Doba dané aktivity se vztahuje k časovému období. 
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U tohoto diagramu není přesně dáno, kdy ho můžeme použít a jak. Avšak nejčastěji ho 

používáme u projektů či programů, pro plánování různých aktivit projektu a koordinaci 

programů. Využívá se pro grafické znázornění různých činností projektu, a to jednoduchou 

formou tohoto diagramu [11]. Pro zobrazení návaznosti mezi dílčími činnostmi používáme 

složitější formu diagramu. Toto plánování pak vychází z kritické cesty. 

Na obrázku č. 2.3 je zobrazen příklad Ganttova diagramu pro plánování vývoje 

produktu.  

 

                                                                   Obr. č. 2.3 Ganttův diagram  

 

2.2. Simulační analýza  

U této analýzy je předpoklad, že dílčí etapy na sobě závisí i volně. Parametry, které 

získáme ze simulační analýzy, se zadají do histogramu. Z toho pak může manažer zjistit rizika 

projektu.  

V praxi může nastat situace (například u simulace stavby), kdy se celý proces stavby 

začne opozdívat, kvůli různým náhodným prodlevám. Například často se podnik setká 

s nepřízní počasí, když začne zima a podnik bude muset stavbu odložit na jaro, čímž dostane 

projekt do jiné situace. Naproti tomu u síťové analýzy pravděpodobnost určení důsledků, 

či vzniku krajních kritických cest, nelze jednoznačně určit. U simulační analýzy však má 

společnost málo dostupných obchodních nástrojů pro realizaci, a to je její nevýhodou. 

Proto se tato analýza používá spíše pro analýzu rizik, a u plánování obsáhlých projektů.    
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2.3. Systém Microsoft Project  

Na trhu existuje nepřeberné množství softwarových produktů k řízení projektů. Avšak 

dnes patří mezi nejrozšířenější Microsoft Project. Tento software umožňuje firmám plánování 

projektů, následné sledování daných projektů, správu úkolů, přiřazení zdrojů, pozorování 

jejich využívání (v jakém stavu se projekt nachází), vypočítání kritické cesty, aj. V tomto 

programu lze najít různé výstupy, jako jsou analýzy PERT a EVA, Ganttův diagram, 

kalendáře, nebo přehled finančních toků v projektu. Usnadňuje tak práci nejen jednotlivcům, 

ale i celým týmům. Vytvářet v nich lze mále projekty, ale i projekty větších rozměrů, které 

mohou být propojeny s dalšími projekty. Nejvíce se však využívá pro jednodušší projekty, 

kdy pomocí Microsoft Project sestavíme harmonogram, ze kterého zjistíme kdy se, 

co realizuje, jak dlouho a za jaké náklady. Velkou výhodou práce v Microsoft Project je, 

že není pro manažery nijak obtížná a nevyžaduje žádné speciální dovednosti.  

Na příkladu již zmíněného plánovaní vývoje výrobku, uvedu několik funkcí, které lze 

v Microsoft Project využít. Nejprve však popíšu daný projekt. Úspěšné produkty jsou takové, 

které splňují potřeby zákazníků, jsou inovativní a nabízejí užitnou hodnotu. Tento příklad 

uvádí strategický přístup k vývoji produktů. Zaměřuje se na pochopení pozice podniku 

na trhu, stanovení infrastruktury produktu a znalost podnikových cílů i konkurentů, tvořící 

základní rámec pro zahájení vývoje produktu. Projekt plánování vývoje produktu byl zahájen 

1. 1. 2007 a jeho dokončení 29. 2. 2008. Celková doba pak činila 305 dní, a počet hodin práce 

na něm 2688 hodin. V tomto programu lze vytvořit i Ganttův diagram, jehož celkový vzhled 

je pak uveden v příloze č.1 a v příloze č.2.   

Na obrázku č. 2.4 uvádím příklad uživatelského prostředí Microsoft Project.  
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                                                  Obr. č. 2.4 Uživatelské prostředí Microsoft Project  

 

Microsoft Project tak nabízí mnoho možností. Díky němu lze  mimo jiné vytvořit 

kalendář projektu, který popisuje, jaké úkoly v jednotlivých měsících a dnech probíhají (viz 

obrázek č. 2.5).  

 

                                                                       Obr. č. 2.5 Kalendář projektu 
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Může nám také zobrazit celkový seznam popsaných úkolů, jejich datum zahájení 

a ukončení a celkovou dobu trvání (viz obrázek č. 2.6) nebo časovou osu celého projektu, 

diagram zdrojů, týmový plánovač a mnoho dalších.  

 

                                                                                     Obr. č. 2.6 Seznam úkolů 

2.2. Analýza rizik 

Potřeba řídit každou nejistotu je vlastní většině projektů, které vyžadují formální řízení 

projektu [3]. Každý projekt je spojen s určitým rizikem. Proto se u sestavování každého 

projektu musí firma zabývat i určením všech rizik. Tato analýza vychází především 

z identifikace rizik. Analýza rizik poskytuje vstup pro hodnocení rizik a jejich rozhodování. 

Dále také umožňuje, která rizika mají být ošetřena a jaké jsou nejvhodnější strategie a metody 

pro jejich ošetření [1]. Jde o uspořádání a využití všech informací, které má firma dostupné 

a slouží k identifikaci možného rizika. Analýzu rizika provádějí oprávnění pracovníci, kteří 

mají požadovanou kvalifikaci a vědí, jaké metody použít. 

Podniky používají kvalitativní analýzu, která určí vliv a pravděpodobnost rizik, 

ve kterém může být projekt vystaven. Tato analýza seřadí rizika podle toho, jaký mají vliv 

na cíle daných projektů. Mimo jiné vyžaduje hodnocení rizik a pravděpodobnosti, pomocí 

nástrojů a metod této analýzy. Do analýzy rizik patří určení následků a jejich 

pravděpodobností pro identifikované události rizika, přičemž se bere v úvahu přítomnost 

(nebo nepřítomnost) a efektivnost jakýchkoli existujících prvků řízení rizika [2].  

Na obrázku č. 2.7 uvádím obecný diagram jednotlivých kroků procesu řízení rizik 

a znázorňuji, kde jsou jejich odrazy v součástech plánu řízení rizik [6]. 



19 

 

 

  

Plánování a řízení 

rizik 

Plánování a řízení 

rizik 

Plánování a řízení 

rizik 

Plánování a řízení 

rizik 

Plánování a řízení 

rizik 

Metody 

Jevy, vztahy 

Vlastnosti 

Pravděpodobnosti, 

hodnoty rizik    

Strategie, priority 

a plány 

 

Plán 

řízení 

rizik 

Monitorování 

a kontrola 

Měření a 

korektivní 

opatření 

                                       Obr. č. 2.7 Hledání rizikových faktorů projektu [6] 
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3. Realizace a předání projektu  

Po podepsání obchodní smlouvy, probíhá interní přezkoumání a je rozhodnuto 

o předání projektu k realizaci. Poté co je vše schváleno, je pověřen projektový manažer 

realizací projektu a komunikací se zákazníkem v rámci projektu. Mimo to projektový manažer 

sestaví projektový tým, který se v této fázi realizace zabývá především zajištěním veškerých 

prací technické povahy, objednáním dlouhodobých nákupních položek, dále pak zajistí 

podklady k projektu, monitoruje nákupy  a výrobu, kontroluje a posuzuje a kontroluje možná 

rizika.  

Pracovníci tvořící projektový tým se aktivně účastní všech schůzek, plní úkoly, které 

jsou jim přidělovány, informují projektového manažera, ale také upozorňují na možná rizika 

či příležitosti. Kontrolují, zda došlo k nějakému pochybení nebo špatnému hospodaření 

při realizaci projektu. Během fáze realizace lze rozčlenit dva procesy a to postupné, které 

vytvářejí logický sled zpracování projektu v útvarech společnosti a procesy průběžné, 

u kterých jejich zahájení či ukončení závisí na procesech postupných [4]. Již zmíněný 

Microsoft Project umožňuje poskytnout řadu možností a nástrojů, aby firma mohla řídit a 

sledovat realizaci projektu. Proces sledování postupů realizace by měl dávat informace o tom, 

jaký je aktuální stav projektu s ohledem na stanovený rozpočet a časový plán [5]. Dále pak 

kdy bude projekt ukončen, jak velké náklady projekt zahrne a případné příčiny překročení 

nákladů, popř. času. V neposlední řadě taky problémy, které je třeba řešit. 

Hodnotí, zda je u procesu hodnocení projektu dostatečně výkonná kontrola, která 

se skládá z několika kroků. Mezi ně patří určení směrného plánu, který poskytuje základní 

prvky pro změření výkonnosti, následně se potom změří daná výkonnost a postupy projektu. 

Mimo jiné je porovnáván plán s realitou a jsou provedeny případné akce. 

3.1. Formy a nástroje řízení projektů  

Základním nástrojem řízení projektů je operativní schůzka. Je to schůzka 

s jednotlivými zaměstnanci či skupinami pracovníků. Na těchto schůzích dochází především 

k vzájemnému předávání informací, stanovení úkolů a nutných opatření s příslušným 

vymezením odpovědnosti daných pracovníků za jejich splnění.  Dalším nástrojem je kontrolní 

den projektů, který svolává ředitelství. V průběhu tohoto dne prezentují projektoví manažeři 

veškeré informace o současném stavu projektu. Z této schůze jsou veškeré informace 

(jednotlivé prezentace, opatření, úkoly, termíny) ke konkrétním projektům zaznamenány [5]. 

Tento zápis pak dostanou všichni, kteří se zúčastnili a jsou v nositeli úkolů. Ti jsou pak 
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povinni informovat příslušné projektové manažery. Projektoví manažeři pak vedou evidenci 

těchto úkolů a kontrolují, zda jsou plněny.   

3.2. Ukončování a vyhodnocení projektů  

O ukončení projektů se hovoří tehdy, pokud jsou ukončeny veškeré aktivity firmy 

vedoucí k splnění všech cílů, které byly předem stanoveny. S ukončením projektu je spojeno 

mnoho kroků, mezi které patří například vyskladnění všech skladových a nákupních 

objednávek určených pro projekt, schválení manažerem a zaúčtování nákladů a výnosů 

z projektu. Dále také expedice výrobků a služeb, jenž jsou zahrnuty ve smlouvě, logistické 

a účetní uzavření projektů projektovým manažerem.  

Po ukončení projektu příslušný manažer vypracuje závěrečnou zprávu, ve které 

vyhodnotí průběh celé realizace [7]. Musí se zde uvést především veškeré problémy, jejich 

příčiny a jak se vyřešily. Mimo jiné obsahuje zpráva i zhodnocení etapy přípravy, průběhu 

předvýrobních etap, činnosti nákupu, průběhu montáže, analýza nákladů a vyhodnocení rizik 

a příležitostí projektu. Kromě závěrečné zprávy dodá projektový manažer návrh na rozdělení 

cílové odměny za příslušné řízení projektů.  Celou závěrečnou zprávu předkládá manažer 

ihned potom, co dojde k vypořádání veškerých závazků a pohledávek projektu. Příslušná 

úspěšnost projektu se jak v průběhu jeho realizace, tak i po jeho skončení měří úspěšností 

naplnění stanovených cílů projektů.  
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4. Projektové řízení v ČR  

V naší republice je projektové řízení relativně známý pojem a je používán nejen 

v teorii, ale i v praxi. Procesy projektového řízení jsou rovněž vyučovány i na vysokých 

školách. Oproti západním zemím však zaostáváme, nikterak v množství ctižádostivých 

projektů, ale v jejich efektivní realizaci. Zásady projektového řízení jsou s odlišnou úspěšností 

používány v řadě firem. Stále více se rozšiřuje, a proto lze očekávat větší rozšíření 

do organizací. V neposlední řadě taktéž rozšíření samotné pozice projektového manažera. 

Na našem trhu působí relativně velké množství poradenských firem v oblasti projektového 

řízení, které nabízejí pomoc s řízením projektů [13]. Nezávislých projektových manažerů není 

v česku mnoho, ale s nárůstem využívání projektového řízení v organizacích se tento počet 

zvětšuje. 

4.1. Společnost pro projektové řízení SPŘ (IPMA) 

V České republice se o zavádění pozice projektového manažera snaží Společnost 

pro projektové řízení. Certifikační orgán je organizační složkou Společnosti pro projektové 

řízení (SPŘ), která byla ustanovena SPŘ k realizaci certifikačního procesu dle IPMA® 

[14].Tato instituce sdružuje nejen firmy, ale i jednotlivce, kteří se zaobírají projektovým 

řízením na našem území. Je také členem organizace IPMA, která je mezinárodní organizací 

udělující certifikáty pro projektové manažery. Společnost IPMA patří v Evropě 

k nejvýznamnějším. Zaměřuje se především na propagaci a rozvoj projektového řízení a jeho 

profesí. Sdružuje přes 50 sdružení pro projektové řízení jak tuzemských tak mezinárodních.  

4.2. Česká komora PMI 

Krom této společnosti funguje na našem trhu také Česká komora PMI. Česká komora 

PMI je nezávislým a neziskovým odborným sdružením osob zabývajících se projektovým 

řízením [12]. Ta uděluje certifikáty dle standardů PMI. Jde o nezávislé a odborné sdružení 

osob, které se zabývají projektovým řízením. Komora je standardní komunitou Project 

Management Institute (PMI) [12]. Institut PMI je jednou nejvýznamnějších organizací 

pro projektové řízení na světě aktivně podporující projektové řízení i v naší zemi.  
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5. Zhodnocení efektivnosti projektového řízení 

Vzhledem k tomu s jakou rychlostí dochází v podnikatelském světě ke změnám, roste 

i význam projektového řízení. Ve firmách jde především o to, aby celkový životní cyklus 

výrobků byl co možná nejkratší a neustálé dochází ke změnám ve výrobě. S rostoucí 

mezinárodní konkurencí, množstvím znalostí, větším zaměřením na zákazníka se zvětšuje 

i význam řízení projektů.  

Na základě výše uvedeného Můžu říci, že projektové řízení je určitá znalost 

a dovednost podniku efektivně dosáhnout požadovaného cíle, který si firma stanoví za daný 

čas, s naplánovaným rozsahem a schváleným finančním rozpočtem. Mimo to firmy musí brát 

na vědomí, jaké mají k dispozici zdroje pro potřeby projektu, lidského zdroje, tedy zda mají 

dostatek lidí, jestli jsou tito lidé dostatečně kvalifikovaní k tomu, aby bylo dosaženo 

stanoveného cíle. Lze říci, že pomocí projektového řízení dosáhnou firmy výrazných změn. 

Cílem projektového řízení pak je naplánovat a realizovat úspěšný projekt. Každý projekt má 

daný nějaký začátek a konec. Během projektu dochází hned k několika procesům. Na začátku 

probíhají procesy, díky kterým projekt vzniká a následně je zahájen. Následuje plánování, 

kde se přesně určí, co je cílem projektu. V dalším kroku následuje samotná realizace projektu. 

Paralelně k těmto krokům probíhá neustálá kontrola, díky které firma může zjistit případné 

chyby a samozřejmě, zda bylo požadovaného cíle dosaženo. Pokud se vyskytnou nějaké 

chyby je nutné je opravit. Na závěr dojde ke konečnému převzetí projektu. U procesů které 

jsou orientované na produkty, se projekty upravují podle životního cyklu a mění se dle toho, 

kde jsou aplikovány.  

Neustále roste množství organizací, které se začínají zaměřovat na projekty. To je 

dáno zejména faktem, že na trhu přežijí jen ty nejlepší firmy. Navíc neustále roste 

konkurence, která je stále kvalitnější. Jak se zvyšuje konkurence firem na trhu, tak roste 

i význam projektové řízení pro firmy a začínají se mu více věnovat. Organizace se také musejí 

přizpůsobovat většímu množství zákazníků, rychle se rozvíjející technice i informačních 

technologiím. U průmyslových podniků se v dnešní době klade obrovský význam na ekologii 

a firmy musí splňovat nejrůznější ekologické předpisy. Navíc firma, která se snaží být 

ekologická, si zvyšuje i prestiž na trhu. K úspěšné realizaci projektů pomáhají firmám 

nejrůznější metody řízení projektů. Ty tak nejen řeší nejrůznější problémy, které trápí firmy, 

ale jsou také součástí jejich strategie. Díky projektům, podniky mohou zvládat i ty 

nejsložitější úkoly. Klasickými projekty mohou být například výzkumné projekty, nebo vývoj 

nového průmyslového výrobku. Můžeme vytvářet i projekty, které mají zlepšit strategické 
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plánování ve firmě, či organizaci v podniku.  Podnik, který považuje projektové řízení 

za součást své strategie, firemní kultury a organizačně je projektům přizpůsoben, lze označit 

jako projektově orientovaný.  

Pomocí projektového managementu podnik účinně řídí své projekty, dostatečně komunikuje 

s jednotlivými pracovníky, kteří mají daný projekt na starost. Mimo to řeší i audity 

a programy projektů a propojuje jednotlivé projekty do sítě organizace. Projektové řízení je 

tak pro firmy efektivním nástrojem, díky kterým dosáhnou užitečných a mnohdy potřebných 

změn a cílů podniku. Správně fungující projektové řízení tak firmě umožní zkvalitnění 

výstupů podniku, minimalizuje celkovou spotřebu času a zdroje.   

Mezi nevýhody projektového řízení by mohlo patřit zejména to, že firma musí mít 

speciálně upravenou organizační strukturu v podniku, nutnou techniku na dané projekty, 

nástroje k potřeným metodám i nezbytné dovednosti a znalosti pracovníků. Pokud firma má 

projekt, který musí rychle realizovat, například kvůli menším možnostem zdrojů, musí použít 

důmyslné metody a postupy. Avšak díky nástrojům projektového řízení se tak plánování, 

vedení a pozorování projektů stává flexibilnější. Během zahájení, následné realizaci 

a skončení projektu se podnik snaží, aby vše bylo dynamicky vyrovnané. Jedině tak 

si organizace zajistí neustálý rozvoj svého podniku. 

Na základě výše uvedeného, lze říci, že cílem projektového řízení je, aby docházelo 

ke spolupráci mezi jednotlivými útvary v podniku, zaručení kvality, rozvíjení se podniku díky 

projektům, organizační pružnost, zaměření se na cíle procesů v řešení problémů a přijímat 

projektové produkty. Mimo jiné, je výhodou projektové řízení i jednoznačný rozvoj vlastních 

pracovníků. Zaměstnanci se mohou sami během projektu rozvíjet a dosahovat svých osobních 

cílů. Pomocí projektů může firma řídit sebe rozvoj svých zaměstnanců, rozvíjet osobní cíle, 

ale i podporovat motivaci pracovníků. Ti mohou pracovat na úplně nových úkolech a rozvíjet 

týmovou práci. Umožní také nezávislost, pracovník musí být tvořivý a mimo to umožňují 

po dokončení projektu nové příležitosti.  

Někdy dobré projektové řízení firmy zajistí skvělou pozici firmy na trhu. Služby, které 

plynou z projektového řízení, může podnik prodávat jak svým vnitřním, tak vnějším 

zákazníkům. Tím, že se zavede projektové řízení ve firmě, jako součást strategie musí firma 

udělat určité úpravy, vedoucí k dostatečné funkci řízení. Jedná se zejména o úpravu 

komunikační a organizační struktury, rozvíjení nových metod práce, potřebná je i určitá 

úroveň kvalifikace zaměstnanců, aj. Aby se zvýšila výkonnost na projektech, může ve firmě 
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vzniknout strategické centrum pro projekty, možností je i zřízení komise pro řízení projektů 

a zavedení kolektivních fondů zdrojů. Lze říci, že projekty které podnik realizuje, tvoří 

určitou síť projektů. Ta pak představuje organizační strukturu podniku.  

V organizacích, které jsou projektově zaměřené, je nejdůležitější manažerskou 

schopností umění řídit dané projekty. Každý pracovník, podílející se na projektech, musí být 

ke své práci dostatečně kompetentní. Pro mnoho podniků, a nejen průmyslových, je tak 

projektové řízení jedním z nejdůležitějších nástrojů. I přes jeho propracovanost, jak v praxi, 

tak i na teoretickém základě, nelze projektové řízení používat úplně ve všech odvětvích. Lze 

jej uplatnit například v kusové, ale i sériové výrobě, stavebnictví, při zavádění nových 

technologií nebo marketingu výrobku. Naopak není vhodné jej používat, pokud má podnik 

problémy s operativním řízení či u jednoduchých akcí, které lze vyřešit rutině.   

V dnešním podnikatelském světě se projektové řízení stává pomalu nejdůležitější 

manažerskou disciplínou. Projektového řízení je velkým trendem a využívá se ve stále větší 

míře. 
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Závěr 

Projektové řízení je nástroj podniku, pomocí něhož může dosáhnout efektivněji cíle, 

který si určil, a to v předem daném čase, rozsahu a v rámci odsouhlasených nákladů. Cílem 

celého projektového řízení je, aby došlo k pozitivní změně ve firmě. Využívají ho nejen velké 

organizace, ale i malé podniky, které chtějí dosáhnout kvalitnějšího řízení. Mimo jiné 

i podniky, které chtějí předcházet chybám a nedostatkům, které způsobují podnikům zbytečné 

ztráty, a to jak finanční charakteru, tak i úbytku zákazníků.   

V první kapitole mé práce jsem vysvětlila podstatu projektového řízení, které skupiny 

pracovníků se na projektech podílejí, a že pro výběr projektu se nejčastěji používá 

stochastický a deterministický model podle daných kritérií. Mezi odbornou veřejností 

se odlišuje především pojem projektové řízení a řízení projektů. U řízení projektů se jedná 

především o nástroje a techniky, díky kterým společnost řídí jednotlivé projekty. Naproti 

tomu projektové řízení je vlastně způsob řízení pomocí projektů a stává se tak nejdůležitější 

manažerskou strategií podniků, jež se na projekty zaměřují. Projektové řízení je oblastí, která 

se neustálé vyvíjí a dává podnikům možnost neustále se zdokonalovat.  

V druhé kapitole jsem se zaměřila na plánování projektů a především používání metod 

a nástrojů projektového řízení. U projektové řízení se nejvíce využívá síťové analýzy, metody 

PERT a Ganttova diagramu, protože jejich aplikace není příliš složitá a nabízí více možností 

použití. U softwarových programů se v praxi nejvíce využívá Microsoft Project, u kterého 

jsem uvedla i praktický příklad vývoje nového produktu. Používá se pro své široké možnosti, 

které nabízí. V třetí kapitole jsem popsala, jak probíhá realizace a předaní hotového projektu, 

včetně vypracování závěrečné zprávy projektu. Následně jsem se zaměřila na společnosti, 

které provozují projektové řízení v naší republice. Konkrétně společnost IPMA a českou 

komoru PMI. Na závěr bakalářské práci jsem provedla celkové zhodnocení efektivnosti 

projektového řízení. 

Cílem této práce bylo zjistit, zda je projektové řízení pro podniky efektivní a jaké 

metody a nástroje při něm používají. Projektové řízení je důležitou součástí podniků, protože 

zlepšuje efektivnost řízení. Podnik je díky dobrému projektovému řízení konkurence 

schopnější. V současné době však není samozřejmostí, nicméně si postupně získává své 

místo. 

Každý podnik má možnost si spočítat, zda má k dobrému projektovému řízení 

dostatečné zdroje, dostatečný kompetence a počet pracovníků, kteří budou na projektu 
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pracovat. Na základě výše uvedeného, lze říci, že zavedení projektového managementu 

do politiky společnost, přináší velkou konkurenční výhodu a pro firmu je jednodušší vytvářet 

a přijímat i ty nejtěžší úkoly. V případě, že firma dodrží hlavní zásady efektivního 

projektového řízení, má vše k plánování a realizaci k úspěšným projektům. Projektové řízení 

se tak  pomalu stává součástí strategií podniků a začíná si budovat místo mezi 

nejvýznamnějšími manažerskými disciplínami.  
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