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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je zaměřena na posuzování rizik. Cílem práce je popsat podstatu 

a význam posuzování rizik jako nástroj zvýšení konkurenceschopnosti. Druhá část je 

zaměřená na teoretická východiska pro projektová rizika, identifikace, analýzu rizik 

a proces posuzování rizik celkem. Praktická část je zaměřena na vyuţití procesu 

posuzování rizik jako nástroje zvýšení konkurenceschopnosti pomoci uvedeného příkladu. 
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ABSTRACT 

The thesis is focused on evaluation of risk. The aim of this work is describe the 

core and the importance of risk assessment as a tool for increasing competitiveness. The 

second part of the thesis devoted to the theoretical background for project risk 

identification, risk analysis and risk assessment process. The practical part is focused on 

the use of the process of risk assessment as a tool to help increase the competitiveness on 

mentioned example. 
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Project management; risk management; risk assessment; increase of 

competitiveness. 
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1. ÚVOD 

 

Ve světě globálního směřování se podnikatelská sféra zejména rozvíjejících se 

zemí, ubírá cestou zlepšování kvalit produktů a sluţeb. Nejinak tomu je i se zeměmi 

vyspělými. Konkurence nabádá k okamţitému zavádění nových výrobků na trh, dodávky 

se zaměřují na plnění komplexních potřeb cílových zákazníků, přičemţ při nesplnění 

zadání, termínů a parametrů jsou společnosti sankciovány vysokými pokutami. Nezbytnou 

se tak jeví potřeba pruţnějších změn v trţním prostředí, kdy se podmínkou stává 

efektivnější reakce na vzniklé situace a rozpoznání nejistot jiţ v prvotních fázích projektu, 

jakoţ i rozpoznání rizik, které jsou těmito nejistotami vyvolána. 

Standardně povaţujeme moţností projektového managementu, vyuţívaného v 

podnicích a organizacích, adekvátně reagujícího na rychlé změny a zabraňujícího 

nejistotám ve všech oblastech ţivota, za důleţitý způsob vyhodnocování rizik a jeho řízení. 

Z toho důvodu se domníváme, ţe podnik či organizace s vyspělým systémem 

managementu rizika projektů, integrovaným do managementu projektu i ostatních vrstev 

projektu, představuje konkurenční výhodu. Další z výhod spočívá v chápání rizika, ať uţ v 

tradičním negativním významu hrozby, nebo v pozitivním smyslu příleţitosti ke změně. 

Především nalezení potenciálních hrozeb vede k dlouhodobému zajištění zlepšení výsledků 

projektu, zabrání se tak i nově vzniklým potíţím v dosavadním průběhu jeho provádění. 

Bakalářská práce je zaměřena na projektová rizika průmyslových podniků. Práce se 

skládá ze tří částí. V první části práce charakterizuji a vysvětlím základní pojmy, které se 

týkají problematiky projektových rizik. Poté se zaměřím na přístupy z oblasti řízení rizik. 

V druhé části práce představím pět základních přístupů k procesu posuzování rizik, 

podstatu a význam posuzování rizik a na názorném příkladu předloţím vyuţití procesu 

posuzování rizik jako nástroje zvýšení konkurenceschopnosti. Dále se pokusím sestavit 

kritické zhodnocení procesu posuzování rizik. 

 

 

 

 



2 

  

2. Riziko 

Riziko je pojem, který je kaţdému člověku velice blízký. S rizikem se setkává 

kaţdý jednotlivec, podnik nebo organizace při své běţné kaţdodenní činnosti. Co riziko 

tedy vlastně představuje? Riziko je nahodilá, nenadálá událost, která pro většinu lidí 

znamená určitý projev nejistoty, zejména ve vztahu k výsledku dané situace. Riziko je 

často chápáno jako nebezpečí vzniku určité ztráty.  

2.1. Historie rizika 

„Riziko je historický výraz, pocházející údajně ze 17. století, kdy se objevil 

v souvislosti s lodní plavbou. Výraz „risico“ pochází z italštiny a označoval úskalí, 

kterému se museli plavci vyhnout. Následně se tím vyjadřovalo „vystavení nepříznivým 

okolnostem“. Ve starších encyklopediích najdeme pod tímto heslem vysvětlení, ţe se jedná 

o odvahu či nebezpečí, případně ţe „riskovat“ znamená odváţit se něčeho. Teprve později 

se objevuje i význam ve smyslu moţné ztráty. Dnes jiţ víme, ţe nebezpečí představuje 

něco poněkud jiného a v teorii rizika souvisí s hrozbou. Podle dnešních výkladů se rizikem 

obecně rozumí nebezpečí vzniku škody, poškození, ztráty či zničení, případně nezdaru při 

podnikání“ [2]. 

2.2. Pojem rizika 

Neexistuje jedna obecně uznávaná definice, pojem riziko je definován různě: 

 Pravděpodobnost či moţnost vzniku ztráty, obecně nezdaru. 

 Variabilita moţných výsledků nebo nejistota jejich dosaţení. 

 Odchýlení skutečných a očekávaných výsledků. 

 Pravděpodobnost jakéhokoliv výsledku, odlišného od výsledku 

očekávaného. 

 Situace, kdy kvantitativní rozsah určitého jevu podléhá jistému rozdělení 

pravděpodobnosti. 

 Nebezpečí negativní odchylky od cíle (tzv. čisté riziko). 

 Nebezpečí chybného rozhodnutí. 

 Moţnost vzniku ztráty nebo zisku (tzv. spekulativní riziko). 

 Neurčitost spojená s vývojem hodnoty aktiva (tzv. investiční riziko). 

 Střední hodnota ztrátové funkce. 

 Moţnost, ţe specifická hrozba vyuţije specifickou zranitelnost systému [2]. 
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V ekonomii je pojem „riziko“ uţíván v souvislosti s nejednoznačností průběhu 

určitých skutečných ekonomických procesů a nejednoznačností jejich výsledků; obecně lze 

samozřejmě konstatovat, ţe se nemusí jednat pouze o riziko ekonomické. 

2.3. Druhy rizik 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na projektové riziko. Projektová rizika v sobě 

zahrnují moţnost výskytu všech druhů rizik, které mohou projekt zasáhnout. Ta 

nejrizikovější rizika napadají cíl, čas a náklady projektu. Nejčastěji se stávají kvůli 

nevhodným změnám v projektu, kvůli chybě v komunikaci nebo v důsledku změn vnějších 

okolností (coţ jsou rizika vnější). Mohli bychom říci, ţe značná rizika technologická mají 

technologické projekty, projekty s dopadem na ţivotní prostředí zase s sebou nesou 

environmentální projektová rizika.  

Projektová rizika v praxi: Cílem činnosti řízení projektových rizik je dosáhnout 

stavu, kdy se výskyt rizik omezí nebo se jakkoliv sníţí pravděpodobnost jejich výskytu. 

Jak bylo uvedeno výše, s rizikem se setkává kaţdý člověk kaţdodenně. Podle [3] 

existuje několik druhu rizik v organizaci: 

 Provozní rizika 

o Technická (technologická) rizika 

o Výrobní rizika 

 Informační rizika  

 Ekonomická a finanční rizika 

o Úvěrová rizika 

o Riziko insolvence 

o Investiční rizika - odhad ziskovosti a spolehlivosti investice 

o Pojistná rizika - odhad velikosti rizika a pravděpodobnosti pojistné 

události 

o Měnová rizika - rizika vyplývající ze změn kurzů v mezinárodním 

obchodě 

 Trţní rizika 

 Marketingová rizika 

 Sociální rizika 

 Obchodní rizika 

 Legislativní rizika 
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 Logistická rizika 

 Politická rizika 

 Podnikatelská rizika 

 Projektová rizika 

 Sociální rizika 

 Ekologická rizika 

 Ţivelná a přírodní rizika 

 Bezpečnostní rizika. 

Podle [1] lze projektová rizika pro průmyslový podnik rozdělit do 7 základních skupin a ty 

následně do podskupin: 

Tabulka 2.1 Hlavní skupiny rizik [1] 

ID  Název Popis 

O Obchodní Strategie, trh, obchodní podmínky, zákazník, cílová země 

F Finanční Financování, směnný kurz, inflace, náklady 

T Technická Definice produktu, vývoj, zkoušky, výroba, montáţ, normy 

G Garance a servis Podmínky, záruky a servis 

N Nákup Výběr dodavatelů, nákup subdodávek i materiálu 

L Legislativní Regulace, cla, průmyslová práva, smlouvy, uplatnění škod 

M Manaţerská Harmonogram, organizace a projektový tým, řízení projektu 

 

3. Management rizik projektů 

Tato bakalářská práce se bude zabývat právě řízením rizik projektu. Řízení rizik se 

zaměřuje na analýzu a postupné sniţování rizika, pouţívá různých metod a technik 

zabránění vzniku rizik, jeţ mohou přispět k eliminaci existujících rizik nebo do budoucna 

jejich výskyt předvídat. Riziko, úskalí projektu, patří mezi všudypřítomné průvodní jevy ve 

fungování organizací.  

Je to tedy soustavná práce, zaloţená na opakování provázaných činností, z nichţ 

vyplývá snaha řídit potenciální rizik, omezit pravděpodobnost jejich vzniku a nebo zmírnit 

dopad. V řízení rizik předcházíme problémům a negativním vlivům, ať uţ jsou to pasivní 

vlivy nebo aktivní problémy. Fáze řízení rizik jsou provázaný a příleţitostně vybočují ze 

svých hranic, jedná se o fáze – identifikace rizik, zhodnocení rizik, zvládání rizik (mírnění) 

a monitoring. 
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Stále více organizací v naší překotné době směřuje svou aktivitou k dosaţení 

funkčního systému řízení rizik a jeho posílení. 

Zajímavá zjištění přinesl průzkum zaměřený na aktuální stav řízení rizik v 

podnicích a organizacích působících v České republice, vypracovaný organizací RPIC ViP. 

Současný stav řízení rizik v průmyslových podnicích v ČR: 

 Podniky a organizace v ČR si uvědomují nutnost předcházení krizových stavů 

prostřednictvím aktivního řízení rizik, a aţ 70% z nich chápe aktivní řízení rizik 

jako příleţitost a konkurenční výhodu 

 Přes tuto skutečnost převládá (76%) intuitivní přístup k řízení rizik nad přístupem 

systematickým (vyuţívajícím specifických metod a postupů risk managementu) 

 Za klíčové oblasti z pohledu rizik jsou vnímány zejména oblasti přímo související s 

„přeţitím" organizace/podniku, tedy výroba či poskytování sluţeb a vztahy se 

zákazníky. Naopak ze méně kritické jsou chápány oblasti ochrany ŢP, výzkum a 

vývoj, administrativa či účetnictví 

 Převládá názor, ţe řízení rizik je primárně odpovědností vrcholových 

managementů, resp. vlastníků organizací/podniků 

 Převládá názor, ţe řízením rizik by se měly zabývat především osoby z vnitřního 

prostředí organizace/podniku, a to osoby s vysoce rozvinutými kompetencemi v 

oblasti řešení problémů, komunikace a převzetí odpovědnosti, resp. osoby 

disponujícími patřičnou mírou důvěry organizace/podniku. Řízení rizik, či podpora 

řízení rizik externím „risk manaţerem" jsou zatíţeny poměrně vysokou míru 

nedůvěry, a to zejména s ohledem na nutný přístup k citlivým a strategickým 

informacím o organizaci/podniku [4]. 

3.1. Metodiky managementu rizik 

Metodiky managementu rizik projektů začali být intenzivněji zpracovávány od 

počátku devadesátých let, tedy přibliţně před dvaceti lety, jednu z prvních knih 

věnovaných speciálně managementu rizik vydal PMI (Projekt Management Institute) 

v roce 1992 [5]. V současné době jsou k dispozici jak metodiky vydané jako normy, tak i 

knihy, které přinášejí vlastní metodiky nebo rozpracovávají některé oblasti managementu 

rizik. Metodiky jsou zaměřeny obecně na management rizik podniku nebo organizace 

včetně všech jejich aktivit (tedy i managementu projektů), nebo speciálně pouze na rizika 

při managementu projektů.  
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Metodiky managementu rizik obsahují obvykle části, které popisují: 

 Principy a cíle managementu rizik, zaměření a rozsah managementu rizik 

a hlavní pojmy, 

 Rámec managementu rizik popisující postavení managementu rizik v organizaci 

a postup implementace managementu rizik. 

 Proces managementu rizik a jeho kroky, resp. fáze, subprocesy [1]. 

V odborných publikacích se rizikem zabývá řada autorů a existuje řada přístupu pro 

řízení rizik. Protoţe pouţívaných metodik managementu rizik je velký a jejich zastánci je 

vidí jako ty nejlepší praktiky, provedla jsem porovnání předních metodik managementu 

rizik. Čerpala jsem z platných národních nebo mezinárodních norem, publikací i 

z autorských monografií. 

Základní pouţívané metodiky managementu rizik: 

 Norma ISO 31000:2009 

 Metodika ATOM  

 Metodika Korecký, Trkovský 

  Metodika PMI 

 Model IPMA [6]. 

3.2. Norma ISO 31000:2009 

Nejaktuálnější obecně zaměřenou normou pro management rizik je mezinárodní 

norma ISO 31000:2009 (Management rizik – Principy a směrnice) vydaná v listopadu 

2009 [6]. Tato norma je k dispozici i v češtině jako ČSN ISO 31000:2009 [7] 

s doplňujícím slovníkem [8] od října 2010. Přínos normy je především v moţnosti pouţití 

jednotné terminologie v oblasti managementu rizik a vedení projektů. 

Norma si klade za cíl v rámci ekonomických moţností organizace co nejvíce posílit 

povědomí o posuzování a řízení rizik uvnitř organizace. Implementace této normy přispívá 

k pochopení moţných výhod a nevýhod všech faktorů, které organizaci ovlivňují. Schéma 

řízení rizik projektů podle ISO 31000 je zobrazeno na obrázku 2.1. Tato norma byla 
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navrţena tak, aby proces managementu rizik zachycený na zmiňovaném schématu 

napomáhal při rozhodování za nejistoty a rizika. 

ISO 31 000:2009

Komunikace a 

konzultace

Identifikace rizik

Hodnocení rizik

Ošetření rizik

Monitorování a 

přezkoumání

Posuzování rizik

Stanovení kontexu

Analýza rizik

 

Obrázek 3.1 Metodika ISO 31000 podle [7] 

 

Co se týká posuzování rizik dle metodiky ISO 31000, je zaměření na následující 

body klíčové: 

– Identifikace rizik (co můţe nastat) 

– Očekávané následky 

– Výskyt a jeho pravděpodobnost v rámci delšího časového úseku 

– Známé faktory, jeţ ovlivňují zmírnění následků, nebo předchází jeho vzniku 

– Úroveň rizika (únosné, přijatelné) a moţnost jeho ošetření 

 Cílem normy podle [7] je dosaţení potřeb širokého rozsahu všech 

zainteresovaných stran, včetně stran: 

- Odpovědných za vývoj politiky managementu rizik – v rámci své 

organizace. 
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- Odpovědných za celkové zajištění funkčního řízení rizika v rámci celé 

organizace, nebo případně v rámci oblasti, konkrétního projektu či 

organizace. 

- Odpovědných za vyhodnocení efektivnosti organizace v řízení rizik. 

Ale také těch, kteří zpracovávají normy, zhodnocují pokyny a postupy a 

zpracovávají celé nebo části návodů, jejichţ části stanovují, jak řídit rizika v rámci 

specifických kontextů těch dokumentů. 

Úkolem organizace je podle [7] mít stanoven harmonogram a strategii 

implementace, jakmile zavádí management rizik. Návrh při implementaci je nutné sladit s 

legislativními poţadavky zákonů a předpisů dané země, coţ souvisí i se systémem 

pořádání informačních schůzek, s výcvikem, komunikací a konzultací se zainteresovanými 

stranami tak, aby byl vytvořen vhodný rámec pro management rizik. Dále podle [7] 

management rizik: 

– chrání a prosazuje hodnoty, 

– je nedílnou součástí všech procesů organizace, 

– tvoří součást rozhodování, 

– je přímo zaměřen na nejistoty, 

– má systematickou, strukturovanou povahu, 

– je zaloţen na nejlépe dostupných informacích, 

– je upravitelný na míru, 

– můţe citlivě, dynamicky a iterativně reagovat na změny, 

– vede ke zlepšování organizace. 

Díky výše uvedeným návrhům zásad by měl management přijmout mandát a s ním 

spojenou politiku managementu rizik realizovat v souladu s politikou a kulturou organizace 

[9]. 

3.3. Metodika ATOM 

Následující významnou metodikou managementu rizik je metodika ATOM (Active 

Threat and Opportunity Management) autorů Hillsona a Simona z roku 2007. Metodika je 

navrţena pro jednoduchý proces řízení rizik projektů, přičemţ jeho rozsah oblasti vyuţití 

je moţné měnit od jednodušších po sloţitější projekty. Výhody plynoucí z implementace 

a uţívání metodiky ATOM podle [10] jsou uvedeny v tabulce 2.1. 
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Tabulka 3.1 Přínosy managementu rizik podle metodiky ATOM [10] 

Velké přínosy metodiky ATOM Měkké přínosy metodiky ATOM 

Obecné přínosy  managementu rizik 

Roste informovanost, přesnější plánování, 

rozpočet 

Zlepšuje podnikové zkušenosti, zkvalitňuje 

komunikaci 

Zvýšená pravděpodobnost, pokud jde o 

rozpočet 

Vede k vzájemnému pochopení a lepšímu 

týmovému duchu 

Kontrakty vhodněji určené Pomáhá rozlišovat mezi štěstím a dobrým 

managementem a mezi smůlou a špatným 

řízením  

Přesnější hodnocení mimořádných událostí Pomáhá rozvíjet schopnost zaměstnanců k 

posouzení rizik 

Odrazuje od neseriózních projektů Zaměřuje pozornost u řízení projektů na 

skutečné a významné problémy 

Statistická informace, budoucí přesnější 

řízení projektů 

Zdravé riskování pro vyuţití příleţitosti, 

schopnost prosadit se 

Umoţňuje objektivnější srovnání alternativ Ukazuje odpovědný přístup k zákazníkům 

Srovnává alternativy, identifikace 

odpovědnosti za rizika 

Poskytuje svěţí pohled na personální 

otázky v projektu, zlepšuje analytické 

myšlení 

Organizační přínosy řízení rizik 

Soulad s firemními poţadavky v oblasti 

správy 

Lepší pověst v důsledku menšího počtu 

poruch u hlavního projektu 

Větší potenciál pro budoucí podnikání se 

stávajícími zákazníky 

Lepší vztahy se zákazníky díky zvýšeným 

výkonům na současných projektech 

Sníţení vstupních nákladů Méně stresující pracovní prostředí 

 

U metodiky ATOM je moţné volit podle velikosti a sloţitosti projektu i vyuţití 

kvantitativní analýzy rizik. Jako malé projekty jsou označený podle autorů metodiky 

ATOM projekty s hodnotou do 1 mil. Kč a jako velké projekty jsou označeny projekty 

s hodnotou nad 100 mil. Kč. Na obrázku 2.2 je znázorněn diagram základních kroků 

k prvnímu posouzení rizik projektu. 
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ATOM

Iniciace

Posouzení

Plánování odezvy

Implementace

Přezkoumání

Přezkoumání po projektu

Reporty

Kvantitativní analýza rizik

Identifikace

První posouzení rizik

 

Obrázek 3.2 Kroky v procesu managementu rizik projektů podle metodiky ATOM [9] 

V první oblasti posuzování rizik se můţeme spolehnout také na kvantitativní 

analýzu rizik, abychom posoudili vliv rizik na celkovém výstupu projektu, ačkoliv ne vţdy 

je to nutné. Na obrázku 2.3 vidíme, jak jednotlivé díly metodiky ATOM do sebe zapadají. 

Základní proces, znázorněný na obrázku 2.2, naznačuje hlavní rozdíly třech typů projektů: 

– Malým projektům pouţívající metodiku ATOM stačí sníţená pozornost pro 

proces řízení rizik a tento je integrován zcela obyčejně, bez 

specializovaných nástrojů, do kaţdodenního managementu projektu. 

– Střední projekty vyţadují pouţití standartní mechaniky ATOM s 

managementem rizik jako součást projektového řízení. Management rizik 

projektů je veden tzv. šampiónem rizika, který má na starost pouţívání 

rizikových nástrojů, procesy reportů a přezkoumání, konzultací i rozhovorů. 

– Velké projekty zapojují sloţitější metodiku ATOM, která zahrnuje proces 

kvantitativní analýzy rizik, navíc i podléhá přísnějšímu hodnocení pomocí 

celého cyklu metodiky ATOM [9]. 

Organizace mají definovány nejčastější zdroje rizik různě [10], [11], [12], a to např. 

v podobě seznamu rizikových kategorií nebo jako hierarchické členění do struktury (RBS – 
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Risk Breakdown Strucutre). Pokud tento obecný seznam kategorií organizace má, veškeré 

zúčastněné strany by o ní měly být informovány a měly by potvrdit, ţe jsou o ní spraveny a 

znají moţná rizika. Organizace se pak mohou dohodnout na změnách podle potřeby. 

Některá projektová rizika lze podle [10] členit do hierarchické struktury (RBS), která je 

uvedena v tabulce 2-2. 

Ačkoliv uţití metodiky ATOM je typické pro projekt střední velikosti a není zde 

uţito statistických postupů, lze předvídat celkový účinek rizika na konečné podobě 

projektu. Kvantitativní metody ATOM jsou důleţité pro analýzu rizik a tvoří svébytnou 

součást řízení rizik, která by měla mít místo v kaţdém velkém projektu. 

Z nesporných předností managementu rizik jmenujme aspoň to, ţe umoţňuje 

nahlédnout a zváţit moţné scénáře bez nutnosti stroje času. Můţeme ji vyuţít i pro střední 

či malé projekty. V oněch případech jde o kvalitativní způsob managementu rizik, 

statistická analýza se tady nevyskytuje. Velké podniky (obecně nad 100 mil. Kč) jsou 

riskantní uţ jen z důvodu značného mnoţství faktorů, jako jsou např. enormní náklady, 

dlouhá doba trvání, inovace, strategická důleţitost. Pro tak komplexní projekty je zapotřebí 

většího porozumění rizika, z toho důvodu i cílenější analýzy [13]. 

Provázanost QRA a metodiky ATOM

Identifikace

Iniciování

Posouzení

Plánování reakce

Report

Přezkoumání

Projektový záměr 

CPN/CBS

Modelování rizika

Vstupní data

První výsledky

Aktualizace 

předchozího modelu

Výsledky analýzy

Počáteční QRA

rizika

pravděp. a dopad

rizikové faktory

reakce na riziko

nové/ revidované rizika a akce

 

Obrázek 3.3 Provázanost kvantitativní analýzy rizik s metodikou ATOM podle [10] 
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Uţitečnost kvantitativní analýzy rizik spočívá i v tom, ţe pozměňuje vliv 

identifikovaných rizik na projektu u rozpočtu, působí na výpočet škály různých 

předpokládaných termínů, dokončení dat a i na konečné náklady projektu. Dovedeme z ní 

vyčíst rozsahy výsledků pro nadcházející projektová kritéria jako NPV (Net Present Value) 

a IRR (Internal Rate of Return) [9]. Nemusíme připomínat, nakolik prospěšné mohou být 

tyto informaci při volbě správné strategie pro projekt a pro bliţší pochopení účinků na 

řízení nejčastějších rizik, a to i včetně vazby na zisk vzešlý z výrobků. V tabulce 2.2 je 

znázornění hierarchické členění rizik podle [10]. 

Tabulka 3.2 Hierarchické členění rizik podle [10] 

RBS LEVEL 0 RBS LEVEL 1 RBSLEVEL 2 
    1.1 Rozsah definice 
    1.2 Požadavky na vymezení 
    1.3 Odhady, předpoklady a omezení 
    1.4 Technické procesy 
    1.5 Technologie 
  1. TECHNICKÁ RIZIKA 1.6 Technická rozhraní  

    1.7 Design 
    1.8 Výkon, výroba 
    1.9 Spolehlivost a udržovatelnost 
    1.10 Bezpečnost 
    1.11 Zabezpečení 
    1.12 Test a přijetí 
    2.1 Management projektu 
    2.2 Management projektového portfolia 
    2.3 Operativní řízení 
    2.4 Organizace 

    2.5 Zdroje 
  2. MANAGEMENT RIZIK 2.6 Komunikace 
    2.7 Informace 
0. PROJEKTOVÁ   2.8 Zdraví, bezpečnost a životní prostředí 

RIZIKA   2.9 Kvalita 
    2.10 Reputace 
    3.1 Smluvní podmínky 
    3.2 Interní zadávání zakázek 
  3. OBCHODNÍ RIZIKA 3.3 Dodavatelé a prodejci 
    3.4 Subzakázky 

    3.5 Stabilita chování zákazníka 
    3.6 Partnerství a Joint Ventures 
    4.1 Legislativa 
    4.2 Směnné kurzy 
    4.3 Místo/vybavení 
    4.4 Prostředí/počasí, podnebí 
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    4.5 Kompetence 
  4. EXTERNÍ RIZIKA 4.6 Regulace 
    4.7 Politické riziko 
    4.8 Vyběr země, oblasti 
    4.9 Demografie a sociální riziko 
    4.10 Nátlakové skupiny 
    4.11 Vyšší moc 

 

3.4. Metodika podle autorů Korecký, M., Trkovský, V. 

Mezi nejmladší metodiku řízení rizik, která je navrţena pro potřeby strojírenského 

podniku ŠKODA TRANSPORTATION, je metodika podle knihy [1] od autorů Korecký, 

M., Trkovský, V. zobrazena na obrázku 2.4 [9]. Fáze procesu jsou na obrázku 2.4 značené 

velkým písmenem R s číslovkou (například R1 Stanovení kontextu). Jednotlivé fáze se 

buď překrývají, nebo probíhají zároveň, identifikace a analýza rizik – komunikace a 

konzultace. Překrývání etap však je pouze dočasné a musí být zákonitě ukončeny. 

Postupujeme v pořadí, které je očíslováno a odpovídá jednotlivým fázím od R1 po 

R6. Jak je zřetelné z obrázku, fáze mohou následovat opakovaně. Celkem zahrnuje tento 

proces managementu rizik projektů 6 fází, 19 etap a 64 kroků [1]. 

Při tomto nastavení kontextu (fáze R1) se informace přiřadí k projektu a bude 

následovat další krok v podobě upřesnění postupu managementu rizik. Zde je podle [6] mít 

k dispozici metodu šesti otázek – tzv. 6W, neboť dokáţe doplnit chybějící údaje či 

informace. Čím víc rizik identifikujeme (R2), tím větší vliv bude jejich analýza mít na 

výsledky projektu (R3) a zároveň umoţní navrhnout více moţností jejich ošetření (R4), 

čímţ se sníţí hrozby a posílí rizika s pozitivními dopady (příleţitosti). Během 

uskutečňování projektu (R5) se fáze (R1-R4) libovolně mohou opakovat, na závěr projektu 

nastupuje zhodnocení výsledků a jejich zachování pro budoucí projekty. Závěrečné 

vyhodnocení (R6) je záměrně uvedena jako samostatná fáze, aby byly zkušenosti z 

managementu rizik kaţdého projektu řádně zaznamenány pro vyuţití v dalších projektech 

a případně byly provedeny i změny a zlepšení metodiky managementu rizik [1]. 
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R4 Ošetření rizik

Plán na ošetření 

Návrh Korecký, Trkovský

R2 Identifikace rizik

R3 Analýza rizik
Kvalitativní analýza

Kvantitativní analýza

Hodnocení rizik

R5 Řízení rizik
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Obrázek 3.4 Proces managementu rizik projektů podle [1] 

Na základě pozorování z aktivního řízení rizik se v podnicích ukázalo, ţe zejména 

včasné odhalení rizik můţe zabránit budoucím nesnázím, které by bez důsledného 

managementu tak jako tak nastaly. Podniky takto připravené mohou snáze čelit konkurenci 

a získat nad ní výhodu [9]. 
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3.5. Metodika PMI 

Kniha věnovaná problematice managementu rizik od PMI byla vydána v roce 1992, 

byla jednou z prvních o této problematice a mezi prvními normami, které se zabývaly 

komplexně řízením rizik projektů, byla americká národní norma ANSI/PMI 99-001-2000, 

k dnešnímu dni upravena a aktualizována jako ANSI/PMI 99-001-2008 (PMBOK Guide), 

povaţována za opravdu klasickou [5]. Páté vydání se plánuje na konci roku 2012. Proces 

metodiky řízení rizik u PMI je znázorněn na obrázku 2.5 [1]. 

PMI

Plánovat management rizik

Identifikovat rizika

Provést kvalitativní analýzu 

Provést kvantitativní analýzu

Plánovat reakce na riziko

Monitorovat a řídit rizika

 

Obrázek 3.5 Proces metodiky řízení rizik u PMI [9] 

S ohledem na poţadavky veřejnosti PMI, který prováděl certifikaci knihy PMBOK 

Guide, zaloţil institut spravující nejvýznamnější projektové řízení na světě. Pro svůj 

přístup patřila tato metodika k nejrozšířenějším v USA a její certifikáty, hlavně PMP, jsou 

známy po celém světě. PMI nabízela všestranný program pro odborníka s různými 

úrovněmi zkušeností. Nyní nabízí k dispozici pět různých certifikátu:  

 CAPM – Certified Associate in Project Management; 

 PMI-SP - PMI Scheduling Professional; 

 PMI-RMP – PMI Risk Management Professional; 

 PMP - Project Management Professional; 

 PgMP - Program Management Professional. 

Tím jediným certifikátem, který v minulém roce byl k dispozici, byl PMP, ostatní 

byly doplněny aţ dodatečně. Kromě PgMP se zakládají všechny certifikáty na splnění 
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určitých vstupních předpokladů – jako je délka praxe, mnoţství hodin strávených 

vzděláváním se v PM – a pochopitelně na sloţení certifikační zkoušky, resp. testu, který 

ověřuje znalosti standardu, znalost metod a popsaných procesů. V testu si uchazeč vybere 

vţdy jen jedno správné řešení z několika nabízených, za které získá určitý počet bodů. 

 PgMP je odlišný v tom ohledu, ţe po absolvování musí uchazeč projít i pohovorem, 

tzv. assessment centrem [14]. 

Pro ty uchazeče, kteří prokázali své znalosti a zkušenosti v oblasti plánování 

projektů, je připraven certifikát PMI-SP. PMI-SP poskytuje odborné znalosti zejména pro 

tvorbu a udrţování časových harmonogramů projektu. Odborné znalosti potřebné pro 

řízení projektů zobrazených na obrázku 2.6 patří podle [14] následující: 

 

Obrázek 3.6 Rozdělení znalostí potřebných pro projektové řízení podle PMI [9] 

3.6. Model IPMA 

Proces managementu rizik podle IPMA je součástí metodiky managementu 

projektů podle Mezinárodní organizace pro projektový management IPMA, která je 

vyuţívána pro vzdělávání a certifikaci zejména v Evropě, také celosvětově. IPMA je 

federace sloţená z více neţ 50 národních a mezinárodně orientovaných sdruţení pro řízení 

projektů s počtem více neţ 120 000 členů. Zaměření IPMA je orientováno na rozvoj a 

propagaci profese projektového řízení. Poskytuje standardy, které stanoví směry pro práci 

profesionálů prostřednictvím Baseline kompetencí IPMA (ICB ®). Certifikační program je 
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dodáván národními členskými asociacemi nebo pomocí certifikačních orgánů z různých 

členských zemí. Certifikační systém IPMA rozeznává 4 certifikační stupně [16]: 

„A“ – Certifikovaný ředitel projektů (IPMA Level A®, Certified Projects 

Director) 

- pracovník zodpovídá za řízení portfolia nebo programu s vazbou na 

strategii, rozhoduje o zdrojích, metodologii a nástrojích, je schopen řídit 

manaţery projektů, podporuje experty projektového řízení. 

„B“ – Certifikovaný projektový senior manažer (IPMA Level B®, Certified 

Senior Project Manager) 

- jeho kompetencí je řízení pracovníků z blízkých organizací či organizačních 

jednotek, komplexně řídí projekt s podporou zaměstnanců projektového 

řízení. 

„C“ – Certifikovaný projektový manažer (IPMA Level C®, Certified Project 

Manager) 

- pracovník je schopen řídit nezávisle několik pracovníků v rámci jedné 

organizace, omezeně řídí projekt nebo subprojekt. 

„D“ – Certifikovaný projektový praktikant (IPMA Level D®, Certified Project 

Management Associate) 

-  pracovník dovede pracovat v týmu s cílem splnit úkol. 

Společnost IPMA je v České republice známa hlavně díky společnosti pro 

projektové řízení (SPŘ). SPŘ je organizace nezisková, sdruţuje firmy a jednotlivce, kteří 

mají zájem na řízení projektů. Dne 2. 5. 2011 poprvé bylo skončeno první kolo certifikace 

stupně A společnosti pro projektové řízení, téhoţ dne byl udělen certifikát Certifikovaný 

ředitel projektů (IPMA Level A®, Certified Projects Director). 

Abychom zajistili projektu úspěchu, co nejdříve bychom měli vyuţít metody 

analýzy kritických faktorů úspěchu CSFA (Critical Succes Factors Analysis). Jakmile 

metoda nalezne kritické faktory úspěchu projektu, vybere jeden aţ tři (nejvíce 5) klíčových 

faktorů, které měly nejzásadnější vliv [16]. 

Správně definovat cíl projektu představuje klíčový faktor. Pokud zvolíme cíl příliš 

volně, tím větší nejistotou bude procházet. Nejedná se jen o technický popis, ale definovat 

cíl je velmi obtíţné, musíme vědět, co má cíl splňovat, musíme znát i finanční záleţitosti 
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chodu, jak nastavit podmínky s druhou stranou atd. Pro tento obtíţný krok existuje 

technika SMART, v jejímţ názvu jednotlivá písmena představují: 

- S (Specific)      specifický, konkrétní, 

- M (Measurable)      měřitelný, 

- A (Agreed)      akceptovatelný, 

- R (Realistic)    realistický, 

- T (Timed)     terminovaný [9]. 

Proces metodiky managementu rizik podle IPMA je uveden na obrázku 2.7. 

IPMA

1. Identifikujte a proved´te odhad 

rizika a příleţitosti

2. Vytvořte plán a reakce na rizika, 

nechte odsouhlasit a komunikujte

3. Aktualizujte projektové plány 

4. Proved´te vyhodnocení 

pravděpodobnosti dovršení cílů  - 

opakovaně

7. Dokumentujte

5. Trvale identifikujte, 

vyhodnocujte, plánujte reakce, 

modifikujte plán 

6. Řid´te a kontrolujte reakce

 

Obrázek 3.7 Proces metodiky IPMA [1] 

3.7. Porovnání všech vybraných metodik  

Podle mého názoru není moţné říci jaká metodika je lepší, protoţe kaţdá metodika 

funguje v své oblasti. Ale můţu prohlásit, ţe Norma ISO 31000:2009 je obecná. 

Grafické porovnání všech vybraných zde metodik je uvedeno na obrázku 2.8. Ve 

sloupcích označených ISO 31000:2009, ATOM, Návrh Korecký, Trkovský, PMI a IPMA 

jsou fáze příslušných procesů managementu rizik. Z obrázků je patrné, ţe: 



19 

  

 Proces podle IPMA je bez fáze R1 Stanovení kontextu, resp. Plánování 

managementu rizik jako u PMI nebo Iniciace jako u ATOM, ale tento 

proces začíná aţ fází Identifikace.  

 Fáze Posuzování rizik podle ISO je u IPMA také jedna fáze, u Návrhu 

Korecký, Trkovský je rozdělena na samostatné fáze R2 Identifikace (stejně 

jako u PMI a ATOM) a R3 Analýza rizik, která pokrývá fázi 3 

Kvalitativní analýzu a 4 Kvantitativní analýzu z PMI, a fází 3 Posouzení 

a 4 Plánování odezvy z ATOM, a dále etapu Hodnocení rizik z ISO. 

 Fáze R4 Ošetření rizik se u Návrhu Korecký, Trkovský shoduje s ISO, 

odpovídá fázi 5 Plánovat reakce na riziko u PMI, u IPMA je zvlášť 

plánovací a implementační fáze 5 a 6 (stejně jako u ATOM). 

 Fáze R5 Řízení rizik obsahově odpovídá fázi Monitorování 

a přezkoumávání podle ISO, výraz řídit byl zvolen (podobně jako u PMI 

ve fázi 6 Monitorovat a řídit rizika) pro kladení důrazu na aktivní řízení 

rizik. Proces podle IPMA je zde rozdělen na tří fáze, které jsou vysvětleny 

v etapách fáze R5 Návrhu Korecký, Trkovský. 

 Poslední fáze R6 Závěrečné vyhodnocení je v Návrhu Korecký, Trkovský 

odpovídající fázi 7 podle IPMA a fázi 8 podle ATOM. 
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Obrázek 3.8 Grafické porovnání všech vybraných metodik 
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4. Proces posuzování rizik 

Při procesu posuzování rizik je nutné poskytnout informace zaloţené na faktech a 

umět bezpečně rozhodnout, jak ta která rizika ošetřit a kterou variantu zvolit. 

Proces posuzování rizik je uveden na obrázku 2.4. Z obrázků lze vidět, ţe 

Posuzování rizik je nadřazená fáze zahrnující fázi R2 Identifikace rizik a fázi R3 Analýza 

rizik. 

4.1. Identifikace rizik – fáze R2 

Nejdůleţitější a zároveň však velmi náročnou fází managementu rizika je 

identifikace rizika. Aby firma mohla úspěšně připravit své obranné reakce, je nezbytné 

identifikovat zdroje rizik a jejich potenciální následky předem. Poté je nutno sestavit 

seznam rizik, jeţ ovlivní cíle – bez ohledu na to, zda rizika můţeme ovládat, nebo zda 

známe jejich příčiny. Důleţité je získat dostatek podstatných, aktuálních informací [1].  

Fáze přímo navazující na fází R1 Stanovení kontextu je fáze R2 Identifikace rizik, 

které dodává potřebná data fáze R1. Podle PMI hlavním vstupním údajem pro identifikace 

rizik je plán managementu rizik, výstupem je vytvořený registr rizik. Etapy a kroky pro 

fázi R2 Identifikace rizik jsou uvedeny na obrázku 3.1.  

VSTUPY:                        → 

Plán managementu rizik

Třídník rizik

Podklady k projektu

Báze znalostí managementu 

rizik

Ostatní vnitřní i vnější 

informace

   →                          VÝSTUPY:

Registr rizik:

-seznam rizik

-popis rizika příčina-riziko-účinek

-návrh vlastníků (útvar)

-přip. další, např. návrhy na 

ošetření

Diagramy, výsledky analýz

Doplněné podklady

R2 Identifikace rizik                                        [„IDENTIFIKACE“]

 R2b Provedení identifikace

  1. Identifikace rizik zvolenými metodami

  2. Zpracování seznamu rizik

  3. Zařazení rizik do struktury prvků projektu (WBS)

  4. Posouzení kompletnosti seznamu rizik

       Opakování procesu?..............................................ano

  5. První návrh vlastníků rizik

 R2a Příprava dat a volba metod identifikace rizik

  1. Příprava podkladů pro identifikace rizik

  2. Volba vhodných metod identifikace rizik

 

Obrázek 4.1 Schéma fáze R2 Identifikace rizik [1] 

Připraví se jiţ shromáţděné podklady, tzv. plán managementu rizik. V závislosti na 

rozsahu určíme vhodné metody identifikace rizik. Pak se pustíme do vlastní aktivity v 

hledání rizik. Vybrané metody závisí na míře rizik, tato rizika se pak dokumentují. Dalším 
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krokem je zapsání do registru rizik, v němţ se vyplňuje zpočátku jen název a krátký popis. 

Po vytvoření seznamu rizik podle struktury rizik se obvykle zařazují rizika do struktury 

prací na projektu (WBS). Následuje posouzení kompletnosti rizik, nejlépe na schůzce 

projektového týmu, kde se rekapitulují, v méně obvyklých případech lze se setkat i s 

dalšími účastníky, kteří mohou přispět. Při zjištění chybějících rizik je nezbytné se vrátit na 

počátek fáze ke kroku R2 a přidat podklady pro další vhodné metody pro identifikaci. 

Závěrečným krokem této etapy je návrh vlastníků rizik, coţ jsou ti, kteří budou v budoucnu 

riziko analyzovat, avšak i tento návrh bude ještě dále upřesňován.  

Pro cílenou a vhodnou práci s rizikem při plánování a řízení je doporučeno pouţívat 

model projektového rizika, coţ je způsob zapsaní základní struktury, obsahu a jednotlivých 

rizik v projektu. Výběr vhodného modelu nám poskytne podporu při další analýze rizik, 

také představí optimálnější způsob hledání příčin rizik. Co chápeme jako koncept rizika a 

jeho formálního zápisu, to je pro celý proces managementu rizik velmi důleţité a tvoří 

neoddělitelnou součást managementu rizik [1]. 

V současnosti se uznává několik modelů rizika, ale uvedu zde jen model PMI. Jeho 

schéma příčiny – rizika – účinku je uvedeno níţe na obrázku 3.2. 

 

PŘÍČINA RIZIKO ÚČINEK

Jisté skutečnosti o 

projektu a jeho 

okolním prostředí

Nejistota, která 

můţe ovlivnit 

projekt, pokud 

nastane

Případný účinek 

rizika na cíl(e) 

projektu

 

Obrázek 4.2 Model rizika rozlišující příčinu, riziko a účinek [1] 

  



23 

  

Pro příčinu, riziko a účinek v tomto modelu platí: 

 Příčina: je to, co se povaţuje za reálné v projektu a okolí, to, co nastalo nebo 

nastane se 100% určitostí. 

 Riziko: znamená nejistotu, totiţ ţe riziko nastane s menší neţ 100% 

pravděpodobností.  

 Účinek: dostaví se podmíněně, jen v případě, ţe nastane riziko. 

Identifikace rizik se obecně provádí několika metodami: 

 Metody pro identifikaci a analýzu poruch a nebezpečí 

 Analýza prvotních příčin 

 Diagramy 

o Diagramy pole sil, analýza pole sil 

o Analýza příčin a důsledků 

o Diagramy vlivů 

o Systémové a procesní diagramy 

 Analýza SWOT 

 Kontrolní seznamy – checklisty, promptlisty 

 Analýza předpokladů a omezení 

 Posouzeni dokumentace a báze znalostí 

 Metody získávání informací: 

o Dotazníky  

o Technika nominální skupiny 

o Metoda Delphi 

o Diagramy příbuznosti 

o Brainstorming 

o Strukturované rozhovory, diskuse a experty 

o Provedení „Pre-Mortem“ [1]. 

4.2. Analýza rizik – fáze R3 

Fáze R3 Analýza rizik následuje po fázi R2 Identifikace. Vstupním údajem pro fáze 

R3 je plán managementu rizik, registr rizik a podklady k projektu. Podle [1] je hodnocení 

rizik součástí analýzy rizik. Podle PMI jsou vstupy pro analýzu registr rizik a výstupem je 

aktualizovaný registr rizik. 
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V průběhu analýzy musíme porozumět riziko, pochopit příčin, znát zdroje a jak 

negativní, tak i pozitivní důsledky rizika nebo pravděpodobnosti, kdy se mohou tyto 

důsledky objevit. Musíme rovněţ objevit i faktory, které důsledky ovlivňují, musíme znát 

jiţ uplatňované způsoby řízení rizik a poznat jejich efektivnost a účinnost. 

V zásadě existují podle odborných publikací 2 základní přístupy: jedna je ryze 

kvalitativní, druhá v sobě nese prvky kvantitativní analýzy. Podle [7] můţeme tuto oblast 

rozšířit o oblast semikvantitivní metody analýzy, coţ je kombinace obou zmíněných 

metod. Po navrţení analýzy rizik můţeme určit, v jakém rozsahu jsou tato rizika pro 

projekt nebezpečná a vyhodnotit moţnost další ošetření [9]. 

Následek, pravděpodobnost a úroveň rizika zjistíme pomocí kvantitativní analýzy, a 

sice ji zaznamenáme úrovní důleţitosti, od nízké po vysokou [7]. Kvalitativní analýzu 

naproti tomu pouţijeme na počátku růstu projektu, kdy při nárůstu rozsahu potřebných 

informací lze poté provést i analýzu kvantitativní [9]. Ke znázornění kvalitativní analýzy 

pouţijeme diagram ve formě stupnice rizik uvedený na obrázku 3.3. 

Prav V 3 3 6 12 12 6 3 3 V Prav 

děpo S 2 2 4 8 8 4 2 2 S děpo 

dobnost N 1 1 2 4 4 2 1 1 N dobnost 

   1 2 4 4 2 1    

   N S V V S N    

     dop ad D      

   HR OZ BA PŘÍL EŽI TOST    
 

Obrázek 4.3 Stupnice rizik 

Analýza kvantitativní si klade za cíl určit číselně pravděpodobnost kaţdého rizika a 

jeho dopad na cíl projektu. Čím víc identifikovaných rizik, tím se zvětšuje moţnost 

rizikovosti. Zároveň roste důleţitost projektu. U těch projektů, kde je vyhodnocován zisk, 

jsme vystaveni kvantitativní analýze. Ať uţ mezi takové projekty patří dodavatelské 

projekty nebo větší, interní projekty [1]. 

Je zapotřebí brát v úvahu nejdřív hledisko předmětu kvantifikace, které je 

představováno jednou z pomyslných dimenzí trojúhelníku cílů projektu: 

1. Poţadované výsledky projektu (funkce, parametry, kvalita i efekty). 

2. Náklady (k dosaţení zamýšleného výsledku). 

3. Čas (rozloţení termínů, plnění harmonogramu) [1]. 
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Tento pomyslný trojúhelník cílů projektu je uveden na obrázku 3.4. 

 

 

Obrázek 4.4 Trojúhelník cílů projektu [9] 

V odborných publikacích existuje řada metodik vyuţití kvantitativní analýzy rizik. 

Seznam nejznámějších metod kvantitativní analýzy je níţe uveden: 

 Analýza stromu událostí (ETA – Event tree analysis) 

 Metoda PERT 

 Analýza stromu poruchových stavů 

 Bayesovská statistika a Bayesovy sítě 

 Analýza typu motýlek (bow tie analysis) 

 Analýza scénářů 

 Analýza rozhodovacího stromu 

 Simulace Monte Carlo 

 Analýza vztahu příčina - následek 

 Regresní a korelační analýza 

 Markovova analýza 

 Analýza multikriteriálního rozhodování 

 Hodnocení rizik pomocí stupnic 

 Neuronové sítě a genetické algoritmy 

 Analýza časových řad 

 Analýza nákladů a přínosů (cost/benefit analysis) 

 Pouţití rozdělení pravděpodobnosti a očekávané hodnoty 

 Hodnocení projektu pomocí čisté současné hodnoty (NPV) a vnitřního 

výnosového procenta (IRR) [17]. 
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Přijmout hodnocení rizik analýzy znamená se obeznámit se zjištěnými kritérii rizik. 

Po této fázi následuje rozhodnutí, zda je nutné ošetřit rizika, nebo je přijmout a případně 

provést další analýzu [1].  

4.3. Příklad 

Pro posuzování rizik je moţné pouţít velké mnoţství metod, ale zde chci znázornit 

vyuţití procesu posuzování rizik jako nástroje zvýšení konkurenceschopnosti podle 

metody PERT. 

V roce 1958 v USA vznikla metoda PERT (Program Evaluation and Review 

Technique), která se překládá jako metoda hodnocení a přezkoumání programu. Program 

evaluace a hodnocení PERT patří mezi nejznámější časové analýzy projektů. Poprvé byla 

pouţita jako metoda pro řízení ve vojenských programech [1]. Je jednou ze standardních 

metod síťové analýzy. PERT je zobecněním metody kritické cesty CPM (Critical Path 

Method). Tato metoda se pouţívá k řízení sloţitých akcí majících stochastickou povahu. U 

metody PERT jsou doby trvání projektu náhodní veličiny, které mají beta rozdělení 

pravděpodobnosti. Moţný tvar Beta-rozdělení je uveden na obrázku 3.5.  

 

Obrázek 3.5 Možný tvar Beta-Rozdělení [9] 

 
Trvání činnosti je popsáno třemi odhady parametrů rozdělení: 

 Optimistický odhad a (aij) – nejkratší doba trvání činnosti 

 Modální odhad b (mij) – nejpravděpodobnější doba trvání činnosti 

 Pesimistický odhad c (bij) – nejdelší předpokládaná doba trvání činnosti 
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Pro stanovení jednotlivých odhadu musí vţdy platit 0 ≤ aij ≤ mij ≤ bij [9]. Potom je 

moţné určit očekávanou hodnotu EPERT a směrodatnou odchylku σPERT pouţitím vztahů: 

     = 
         

 
  

      = 
      

 
 

Touto metodou snadno odhalíme rizika harmonogramu projektu, dovede velmi 

přesvědčivě odpovědět na otázky týkající se pravděpodobnosti splnění, zkrácení či překročení 

ţivotnosti projektu za podmínek nejistoty [9]. 

Zadaní přikladu: 

Na základě analýzy harmonogramu projektu pro ohodnocení rizika harmonogramu, 

bylo zjištěno a identifikováno riziko nesplnění termínu dodání předmětu smlouvy. 

Expertním odhadem technického úseku byly kvantifikovány tři varianty pro odhad doby 

trvání projektu. Termín doby trvání realizace projektu dle smlouvy představuje 250 dnů. 

Za kaţdý den zpoţdění je stanovena pokuta ve výši 250 000 kč.  

Varianty: 

 Optimistická varianta 210 dnů 

 Nejpravděpodobnější varianta 245 dnů 

 Pesimistická varianta 360 dnů. 

Řešení: 

Na základě těchto údajů byla vypočítána očekáváná doba trvání EPERT podle vzorce: 

      
         

 
         

Očekávaná doba trvání je vyčíslena hodnotou 258 dní, coţ představuje pro 

kvantifikaci manaţerského rizika hodnotu 8 x 250 000 = 2 000 000 kč. Tato hodnota je 

následně zahrnuta do rezervy na rizika projektu a přičtena k ostatním rizikům daného 

projektu. Očekávaná hodnota rizika vypočítaná metodou PERT (EPERT = 258) se více blíţí 

nejpravděpodobnější variantě (b = 245). 
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Tabulka 2.3 Zadání přikladu  

Činnost a (ve dnech) b (ve dnech) c (ve dnech) EPERT  

A 210 245 360 258 
 

Proces managementu rizik přispívá k lepšímu plánování rozpočtu projektu. Na 

názorném příkladu lze vidět, ţe zvýšení konkurenceschopnosti vyskytuje pomoci vyuţití 

procesu posuzování rizik. 

4.4. Kritické zhodnocení 

Zastávám názor, ţe riziko vţdy patřilo mezi součásti kaţdodenní ţivota, a i kdyţ 

bylo dříve riziko převáţně ignorováno, vyvinula se v současnosti potřeba se proti němu 

chránit a pokud moţno ho řídit. 

Management projektových rizik představuje velice aktuální téma. Je to dnes jiţ 

plnohodnotná disciplína náleţící do oboru manaţerských znalostí a nezbytných řídících 

dovedností. V době, kdy se stále zpřísňují podmínky pro podnikání, zastupuje neocenitelný 

nástroj manaţerského rozhodování. S podceněním v oblasti managementu rizik souvisí 

značné finanční ztráty v projektech a můţe vést aţ k přerušení kontinuity podnikání. 

Jedná se o neustálý proces, v němţ rizikový manaţer nebo specializovaná firma 

provádí řízení rizik. Dává nám moţnost se vyhnout překvapení v případě, ţe nastanou 

události, které poškodí podnikatelskou činnost nebo způsobí škody, a abychom byli 

schopni je efektivně řešit. Existuje celá řada publikací a přístupů věnujících se řízení rizik. 

Metodik zaměřených na managementu rizik projektů je velké mnoţství. Dle mého názoru 

je není moţné říci jaká metodika je lepší, protoţe kaţdá metodika má své výhody a 

nevýhody a se pouţívá v své oblasti. Ale vybrala jsem Norma ISO 31000:2009 jako 

obecnou. 

V tomto procese, kde je nutný systematický přístup k analýze, se často odhalují 

provázanosti mezi nehodami a událostmi, coţ aktivuje kritické části systému, jejichţ 

nálezy vedou k opatřením, týkajících se odhalování rizik. Jako celek je proces sloţen ze 

dvou kroků. Prvním z nich je Identifikace rizik. V ní je zapotřebí nalézt co nejvíce rizik 

(jak s pozitivními, tak negativními dopady), které se týkají projektu. Patří k ní i popis rizik, 

příleţitostně určení příčin a následků. Druhým krokem je Analýza, která podrobněji 

zkoumá rizika (příčiny, důsledky, vazby) a jejich dopad na konečnou podobu projektu 

nebo podniku. Mimo to je u metodik pro management projektů rozdělena analýza na 
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jednotlivé fáze – na kvalitativní analýzu (hodnocení pravděpodobností a důsledků rizik 

stupnicemi), na kvantitativní analýzu (podává hodnocení číselné) a závěrečnou fázi 

Hodnocení rizik, která srovnání úrovně rizik mezi kvalitativní a kvantitativní analýzou. 

Na danou problematiku zastávám názor, ţe lze sice najít mnoţství dílčích 

informací, problematika procesu posuzování rizik je jako taková však málokde pořádně a 

srozumitelně popsaná. Pokusila jsem se proto shromáţdit co nejvíce dostupných informací 

o posuzování rizik. Jedním z hlavních problémů řízení rizik, či podpory řízení rizik 

externím „risk manaţerem", jsou zatíţeny poměrně vysokou míru nedůvěry, a to zejména s 

ohledem na nutný přístup k citlivým a strategickým informacím o organizaci/podniku. 

Proces managementu rizik přispívá k lepšímu plánování rozpočtu projektu. V praxi lze 

vidět, ţe zvýšení konkurenceschopnosti se dosahuje pomocí vyuţití procesu posuzování 

rizik. Hlavním problémem je správně identifikovat, provádět odhad rizika a příleţitostí a 

analyzovat, vyhodnotit rizika, aby bylo moţné určit způsob ošetření. Na základě čehoţ 

určit optimální způsob řešení problémů.  

V bakalářské práci jsem vyuţití procesu posuzování rizik jako nástroje zvýšení 

konkurenceschopnosti znázornila na přikladu, řešeného metodou PERT. Na základě 

získaných zkušeností můţeme potvrdit, ţe problematika této metody je následující: je 

náročná časově a pracná, předpoklad neomezených zdrojů je velmi silný, chybí funkční 

„vlastnictví“ odhadů, pouţívá se většinou na rozsáhlé a sloţité projekty. 
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5. Závěr 

Podniky, které vyuţívají řízení projektových rizik, dovedou pruţněji reagovat na 

smíšené prostředí, kde je hlavním hnacím motorem tlak na ceny výrobků, kde silná 

konkurence vzbuzuje snahu o efektivnost a inovaci výrobků a vede k přesouvání výrobní 

kapacity. Jestliţe se tedy způsob řízení podniků a jejich investičních zakázek dovede 

přizpůsobit, pak se jejich rozvoj odrazí v celé řadě průmyslových podniků, mimo jiné i v 

metalurgii. 

Ve fázi plánování je třeba zohlednit zejména podmínky zvýšených rizik, umět jich 

uţít a vyuţít, neboť rizika trhu jsou stran uplatnění výrobků rázu metalurgického velice 

nestabilní. Proměnlivost cen surovin, dostupnost a ceny financování, to vše směřuje k 

výkyvu kurzů. Důleţitým krokem je uvědomit si stabilitu zákazníků, ale i dodavatelů, vzít 

v úvahu konkurenci. Dalším klíčovým faktorem při úspěchu je rychlost, s níţ je dodrţen cíl 

a kdy je projekt úspěšně proveden. Uvědomujeme si při analýze nutnost analyzovat hned 

několik scénářů moţného vývoje, takţe si kromě negativních rizik připustíme i pozitivní 

stránku nejistot a rizik, tj. příleţitostí. Plán rozdělíme na fáze a etapy, v nichţ můţeme v 

průběhu projektu řídit nalezená rizika. V případě, ţe dodrţíme popsané zásady, naše šance 

na úspěch výrazně vzroste.  
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