
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Abstrakt 

Bakalářská práce na téma ,,Management rizik a projektový management v oblasti průmyslu“ 

se zabývá analýzou problematiky managementu rizik a projektového managementu. Dalším 

bodem této práce je identifikace postupů a metodik u projektového managementu a 

managementu rizik průmyslových podniků. Cílem bakalářské práce je zhodnocení využití 

managementu rizik u průmyslových podniků. 

 

Klíčová slova 

Management rizik, riziko, projektový management, projekt 

 

Abstract 

Bachelor thesis on the topic „Risk Management and Project Management in the Industry“ 

analyzes the issue of risk management and project management. Another point of this study is 

to identify the procedures and methodologies for project management and risk management 

industries. The aim of this work is to evaluate the use of risk management in industrial 

enterprises. 
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Úvod 

Dnešní rychle se měnící prostředí, nároky zákazníků a konkurence tlačí podniky 

k využívání moderních nástrojů při řízení podniků a to i v oblasti řízení projektů. Tématem 

projektového řízení se věnuje celá řada českých i zahraničních autorů. Spousta děl světově 

uznávaných autorů byla již přeložena do češtiny a i u nás jsou odborníci na projektové řízení, 

kteří z těchto děl vychází nebo je citují. 

  

Zvyšuje se také intenzita rizikových faktorů, které mohou mít špatné vlivy na podniky a 

jejich hospodářské výsledky. Zkušenosti z praxe ukazují na vyvolávání a dokonce i 

ignorování rizika, což ohrožuje podnikatelský prospěch a někdy bývá i důvodem zániku. 

Proto je důležité budování managementu rizik firmy, zabezpečujícího rozumný a uspořádaný 

přístup k rizikům, používající určité metodiky.  

 

To vše vedlo k podnětu aplikování projektového řízení a také věnování se problematice 

řízení rizik u projektů. Riziko je spjato s každým rozhodnutím, procesem, a proto je důležité 

jej ovládat v každé fázi projektu. Hlavním důvodem proč je manažerská práce s rizikem a 

nejistotou významná je právě ovládání rizika. Důležité je také vědět, jaké je vnější prostředí 

podniku i jeho vnitřní činnosti pro realizaci projektu.  

 

Tato práce je zaměřená na to, co je to management rizik, jaké jsou rizika a co je projektový 

management. Dále pojednává o projektech a jejich typech v podnicích. Projekty mají také 

svůj životní cyklus a fáze životního cyklu projektu, které zpracovala autorka knihy Projektový 

management, Svozilová Alena. 

 

Dále se práce zabývá metodikami managementu rizik projektů. Zavedení metodiky je pro 

podniky a organizace, které zatím přistupovaly k managementu rizik nesystematicky a 

předvídaně velmi přínosné. Nemusí tak čelit např. nedodržením termínů, nevhodně 

navrženým řešením projektu, ale i překročením nákladů. 

 

Nakonec je uvedeno zhodnocení projektových manažerů, řízení rizik, projektového 

managementu, projektů a managementu rizik. V úplném závěru lze najít přílohy. 
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1. Management rizik a projektový management 

V této kapitole je provedena analýza managementu rizik a projektového managementu. 

 

1.1 Management rizik a řízení rizik 

Nejednotné použití se objevuje u managementu rizik v názvu knihy Management rizik 

projektů se zaměřením na projekty v průmyslových podnicích od autorů – doc. Ing. Michal 

Korecký, Ph.D. a Ing. Václav Trkovský, CSc. [1], kdy se ve stejném smyslu používá někdy 

také řízení rizik. Používání obou pojmů odpovídá anglickému risk management, používání 

management nebo řízení však není v praxi zatím ustálené. Pokud se obrátíme na normu ČSN 

ISO 31000 je risk management v názvech a definicích překládán jako management rizik a je 

definován jako: 

Management rizik = koordinované činnosti k vedení a řízení organizace s ohledem na 

rizika. 

 

1.2 Pojem riziko, riziko v podnikání 

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“. Podle 

dnešních výkladů se rizikem rozumí nebezpečí škody, poškození, ztráty či zničení, případně 

nezdaru při podnikání. [2] 

 

Pro pojem riziko není jen jedna definice, ale riziko může být definováno různě: 

 Nejistá událost nebo soubor událostí, které, pokud nastanou, budou mít účinek na 

dosažení cílů. [3] 

 Jakákoli nejistota, která, pokud se vyskytne, může ovlivnit jeden nebo více cílů. [4] 

 Riziko je původně cizí slovo znamenající nebezpečí a vysokou pravděpodobnost 

nezdaru. [5] 

 Kombinace pravděpodobnosti nějaké události a jejich následků. S poznámkami: 

Poznámka 1: termín riziko je obecně používán, jen když je tu alespoň možnost 

negativních následků; 
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Poznámka 2: v některých situacích riziko vzniká z možnosti odchylky od očekávaného 

výsledku události. [6] 

 Účinek nejistoty na dosažení cílů. [7] 

 

Z vlastních zkušeností víme, že pro mnohé z nás působí riziko negativně. Jednotlivce 

většinou napadne:  

 požár v domě, 

 krádež, 

 úraz,  

 hra, 

 ztráta partnera, 

 aj. 

 

Naopak typy rizik v podnikání jsou podle [3] následující: 

 správa a řízení společnosti, 

 obchodní riziko, 

 riziko dobrého jména, 

 kontinuita podnikání, 

 obnova po katastrofě, 

 strategické riziko, 

 riziko finanční/úvěrové/ správy financí, 

 riziko spojené s určitou zemí, 

 politické riziko, 

 informační bezpečnost, 

 riziko podvodu, 

 tržní riziko, 

 projektové riziko, 

 operační riziko, 

 technické riziko, 

 zdraví a bezpečnost, 

 environmentální riziko. 
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Riziko lze popsat s použitím [1]: 

 možnosti výskytu nebo pravděpodobnosti, zda riziko, resp. nejistá událost nastane, 

 příslušné velikosti účinku, resp. následku nebo též dopadu na cíle naší společnosti. 

 

1.2.1 Klasifikace rizik 

Klasifikace rizik není jednoznačná. Rozdíly mezi příčinami rizika a jejich důsledky tvoří 

základnu pro různost klasifikace rizika. 

 

1.2.1.1 Čistá a spekulativní rizika 

Pokud může mít riziko pouze záporné (negativní) dopady, hovoříme o čistém riziku. 

Jedním z nejlepších příkladů čistého rizika je možnost ztráty vlastnictví majetku. Osoba, která 

zakoupí například automobil, od počátku čelí možnosti, že může dojít k jeho poškození nebo 

zničení. Možné výsledky jsou ztráta, nebo žádná ztráta. Pokud se ale bude jednat o 

podnikatele, který zakoupil automobil nikoliv pro cesty své rodiny na chatu, ale za účelem 

dosahování zisku, pak je možným výsledkem i zisk a z rizika čistého se stává riziko 

spekulativní. [1, 2] 

 

Pokud jsou možné důsledky kladné (pozitivní) i záporné (negativní), jedná se o 

spekulativní riziko. Spekulativní rizika jsou u podniku vyvolávána podnikatelskými 

aktivitami. Typickým příkladem spekulativního rizika je podnikání, kde společně s nadějí na 

úspěch existuje reálné nebezpečí neúspěchu. Podnikatel čelí při úsilí o vytvoření zisku 

spekulativním rizikům. Vložená investice může být ztracena, pokud trh nepřijme produkt za 

cenu dostatečnou k pokrytí nákladů, avšak toto riziko je vyvažováno možným ziskem. [1, 2] 

 

1.2.1.2 Statické a dynamické riziko 

Statická rizika zahrnují takové ztráty, jejichž příčiny se nacházejí mimo změny 

v ekonomice, například spočívají v přírodních nebezpečích nebo nepoctivosti jednotlivců. 

Statické ztráty zahrnují buď zničení majetku nebo změnu jeho vlastnictví důsledkem 

nepoctivého jednání nebo selhání lidského faktoru. [2] 
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Dynamická rizika mají příčinu ve změnách v okolí firmy a ve firmě samé, vycházejí ze 

dvou množin faktorů. První množina faktorů jsou faktory vnějšího prostředí – politika, 

ekonomika, průmysl, konkurence, spotřebitelé. [2] 

 

1.2.1.3 Finanční a nefinanční riziko 

Finanční riziko představuje pravděpodobnost, že návratnost investice bude jiná než 

návratnost očekávaná. Mezi finanční rizika patří například riziko úrokové, akciové, úvěrové, 

měnové a komoditní. [5] 

 

Nefinanční ztrátu je možné v mnoha případech vyjádřit v penězích. Nefinanční ztráta může 

být např. poškození jména firmy. [2] 

 

1.2.1.4 Systematické a nesystematické riziko 

Systematické riziko (tržní riziko) je riziko vyvolané společnými faktory a mění se v 

závislosti na celkovém ekonomickém vývoji. Postihuje v různé míře všechny hospodářské 

jednotky, resp. oblasti podnikatelské činnosti. Zdrojem může být např. změna peněžní 

politiky, daní, trhu, atd. Vzhledem ke svému charakteru tedy představují rizika 

makroekonomická. [8] 

 

Nesystematické riziko (jedinečné, specifické riziko) je riziko, které není na celkovém  

ekonomickém vývoji závislé. Jsou to rizika, která jsou specifická pro jednotlivé firmy, resp.  

aktivity. Taková rizika pak vzhledem ke svému charakteru představují rizika 

mikroekonomická. [8] 

 

1.2.1.5 Vnitřní a vnější riziko 

Vnitřní rizika jsou rizika vztahující se k faktorům uvnitř firmy resp. jejich investičních 

projektů (např. rizika selhání pracovníků).  Jsou spíše ovlivnitelná. [9] 

 

Vnější rizika se vztahují k podnikatelskému okolí, ve kterém firma podniká. Jsou spíše 

neovlivnitelná. [9] 
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1.2.1.6 Ovlivnitelné a neovlivnitelné riziko 

Toto členění rizik souvisí s možností manažera, resp. firmy působit na příčinu jejich 

vzniku. Jako ovlivnitelné se pak chápe riziko, které lze eliminovat, resp. oslabit opatřením 

orientovaných na jeho příčiny, a to ve smyslu eliminace, resp. snížení pravděpodobnosti 

vzniku či rozsahu možných nepříznivých situací (např. zvýšením kvalifikace pracovníků 

výzkumu a vývoje a zlepšením jejich přístrojového vybavení lze snížit rizika výzkumu a 

vývoje nových výrobků a technologií). [9] 

 

U neovlivnitelného rizika nemáme možnost působit na jeho příčiny (např. nepříznivá 

změna měnového kurzu, povodně aj.), ale lze přijmout opatření, snižující nepříznivé následky 

těchto rizik (např. formou zajištění, pojištění). [9] 

 

1.3 Základní pojmy v projektovém managementu 

Organizace, která se snaží standardizovat souhrn znalostí potřebných pro projektový 

management, je Project Management Institute (PMI), založený v roce 1969 v USA. PMI 

zajišťuje také certifikaci projektových manažerů, konference, školení a platformu pro výměnu 

zkušeností mezi profesionály v oblasti managementu projektů. Jako další významnou 

organizaci lze uvést International Project Management Association (IPMA), založená v roce 

1965 jako fórum v Evropě. Nyní porovnám definice používané organizacemi PMI a IPMA. 

 

Projekt je definován jako: 

 „Dočasné úsilí vynaložené na vytvoření unikátního produktu, služby nebo výsledku.“ 

[10] 

 „Jedinečný časově, nákladově a zdrojově omezený proces realizovaný za účelem 

vytvoření definovaných výstupů (naplnění projektových cílů) v požadované kvalitě a 

v souladu s platnými standardy a odsouhlasenými požadavky.“ [11] 

 

Širším pojmem je program, definovaný jako: 

 „Skupina souvisejících projektů řízená koordinovaným způsobem za účelem dosažení 

přínosů a kontroly nedosažitelných řízením těchto projektů samostatně. Programy 

mohou zahrnovat prvky souvisejících prací mimo rozsah jednotlivých projektů 

v programu.“ [10] 
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 Skupina věcně souvisejících, společně řízených projektů a organizačních změn, které 

byly společně spuštěny za účelem dosažení cíle programu. Součástí programu mohou 

být i další činnosti, jež nejsou přímou součástí jednotlivých projektů, které jsou do 

programu zahrnuty. Přínosy programu lze zpravidla očekávat až po ukončení celého 

programu.“ [11] 

 

Portfolio projektů je: 

 „Soubor projektů nebo programů a dalších prací, které jsou seskupeny pro umožnění 

efektivního řízení těchto prací, aby byly splněny strategické obchodní cíle. Projekty 

nebo programy v portfoliu nemusí být nutně vzájemně závislé nebo přímo 

související.“ [10] 

 „Soubor projektů a případně programů, které nemají společný cíl a které byly dány 

dohromady za účelem řízení, kontroly, koordinace a optimalizace. Projekty a 

programy v portfoliu se vzájemně ovlivňují většinou pouze sdílenými zdroji a jejich 

časovým rámcem.“ [11] 

 

Produkt definujeme jako: 

„Konkrétní, pojmenovaný výsledek činnosti, etapy, projektu. Produktem může být i provedení 

služby.“ [11] 

 

Projektový management je: 

 „Použití znalostí, dovedností, nástrojů a technik na projektové činnosti s cílem 

dosáhnout požadavků projektu.“ [10] 

 „Aplikace znalostí, dovedností, nástrojů a technik na činnosti v projektu tak, aby 

projekt splnil požadavky na něj kladené. Zahrnuje plánování, organizování, 

monitorování a předávání zpráv o všech aspektech projektu a motivaci všech 

zúčastněných dosáhnout cílů projektu.“ [11]  

Porovnání definic cituji záměrně, protože lze stejné pojmy definovat stručněji (PMI) nebo 

také obsáhleji (IPMA), ale se shodných smyslem. 
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Znalosti v projektovém managementu jsou podle PMI [10] rozděleny do těchto částí: 

 management projektové integrace, 

 management rozsahu projektu, 

 časový management projektu, 

 management nákladů projektu, 

 management kvality projektu, 

 management lidských zdrojů projektu, 

 management projektové komunikace, 

 management rizik projektu, 

 management nákupu pro projekt. 

 

Dle [1] zodpovídá za dosažení cílů projektu manažer projektu za podpory projektového 

týmu. Pro projekt se používá tzv. trojité omezení (tripple constraint) nebo také vzájemně 

závislé cíle projektu definované podle PMI jako [12]: 

1. rozsah projektu, 

2. čas,  

3. náklady. 

 

V knize [1] jako cíle projektu uvádí tři dimenze. První dvě jsou čas potřebný na provedení 

projektu a náklady, které je nutné na projekt vynaložit, což jsou dostatečně srozumitelné 

pojmy. Jako třetí prvek používají výsledky projektu, které zahrnují ostatní požadavky na 

projekt v tak širokém smyslu, jaké je očekávání pro daný projekt. Pod výsledky může být 

zahrnuto splnění specifikací, např. množství, rozměry, výkaz výměr ve stavebnictví, provozní 

parametry (výkon, rychlost, spolehlivost) a také kvalita produktu, nebo i splnění očekávání 

zainteresovaných stran. Cíle projektu znázorněné jako trojúhelník jsou na obrázku 1.1 s výše 

uvedenými oblastmi, pro které platí, že se vzájemně ovlivňují. 
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Obr. 1.1 Trojúhelník vzájemně se ovlivňujících oblastí cílů projektu [1] 

 

V managementu projektů se objevují i nové proudy, které se snaží přinést např. autor [13] 

se svými pěti principy vedení projektu zaměřeného na výsledek: 

 zelený princip = plánovat a řídit pro zvládnutí změn, 

 hnědý princip = zaměřit se na výsledek, 

 žlutý princip = vyvinout vůli k vítězství, 

 červený princip = spolupracovat se vzájemnou závislostí a důvěrou, 

 šedý princip = propojovat se intenzivní komunikací. 

 

1.4 Management rizik projektu 

V normě ČSN IEC 62198 Management rizika projektu – směrnice pro použití [14] je riziko 

projektu definováno jako: 

„Riziko projektu: kombinace pravděpodobnosti výskytu nějaké události a jejich 

následků pro cíle projektu.“ 

Dle IPMA, PMI je riziko v projektovém managementu definováno shodně jako: 

„Riziko = nejistá událost nebo podmínka, která, pokud nastane, má pozitivní nebo 

negativní účinek na cíle projektu.“ 

Tato definice je ilustrována na obrázku 1.2. 

Jako další definici v metodice managementu rizik nazvané ATOM [15] lze definovat jako: 

„Riziko: jakákoli nejistota, která, pokud se vyskytne, může mít pozitivní nebo negativní 

účinek na dosažení jednoho nebo více cílů. Rizika zahrnují jak hrozby, tak příležitosti. 

Riziko v projektech zahrnuje jak individuální rizikové události, tak i celkové riziko 

projektů.“ 
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           Jistota je součást  vyvolává účinek na cíle projektu 

           rozpočtu projektu          riziko ≠ účinek 

 

   „nejistá událost nebo podmínka, 

           která, pokud nastane,   Nemusí 

   má pozitivní nebo negativní účinek   nastat 

               na cíle projektu“ 

        

 Riziko neznamená je negativní účinek:    

  Negativní = HROZBA 

  Pozitivní = PŘÍLEŽITOST 

 

 

Obr. 1.2 Ilustrace definice rizika projektu podle PMI a IPMA [1] 

 

1.4.1 Riziko jako hrozba a příležitost  

Obrázek 1.3 obsahuje negativní (záporný) i pozitivní (kladný) účinek na dosažení cílů 

projektu, neboli hrozbu i příležitost. Možná pojetí rizika představuje [15] prostřednictvím 

schématu v levé polovině obrázku 1.3, kde: 

 Přístup A znamená chápání rizika v negativním smyslu, kdy riziko a příležitost jsou 

pojmy s opačným významem. 

 Přístup B znamená riziko v širokém smyslu definice a pokrývá jak hrozbu, tak 

příležitost. 

 Přístup C je neutrální, kde místo pojmu rizika vystupuje nejistota, která může ovlivnit 

výsledek projektu negativně i pozitivně. 
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Obr. 1.3 Různé způsoby chápání rizika a nejistoty, hrozby a příležitosti podle [1]  

 

1.5 Projekty a jejich typy v podnicích 

Projekt je významným pojmem projektového managementu. Vychází z anglosaského pojetí 

slova project, které označuje proces plánování a řízení rozsáhlých operací. [16]  

 

Pro projekt existuje mnoho definic, níže uvádím některé z nich: 

 Projekt je řízeným procesem, který má svůj začátek a konec a přesná pravidla řízení a 

regulace, jinak se jedná o sled úkolů, jejichž výsledek se nemusí v závěru snažení 

setkat s očekáváním, stejně jako původní předpoklad objemu vstupů nemusí odpovídat 

získanému výstupu. [17] 

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

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

požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji. [18] 

 H. Kerzner rozumí projektem jakýkoliv jedinečný sled aktivit a úkolů, který má dán 

specifický cíl, jenž má být jeho realizací splněn, přičemž je definováno datum začátku 

a konce uskutečnění a stanoven rámec pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho 

realizaci. [19] 

   ŠPATNÝ (‒)      DOPAD      DOBRÝ (+) 

A 

 

       RIZIKO                                               PŘÍLEŽITOST 

 

B 

                                      

                                         RIZIKO 

       HROZBA                                             PŘÍLEŽITOST 

 

C 

              

                                        Nejistota 

                             ?                                 ?           
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 Projekt je cílevědomý návrh na uskutečnění určité inovace v daných termínech 

zahájení a ukončení. [20] 

 Projekt je dočasné úsilí vynaložené na vytvoření unikátního produktu, služby nebo 

určitého výsledku. [12] 

 

V podniku můžeme projekty dělit na externí a interní projekty. Externí projekty jsou 

takové, jejichž výsledek je realizován pro externí zákazníky. Cílem je dosáhnout co nejvyšší 

hrubé marže, protože tyto projekty jsou zdrojem zisku, prostředků a dalšího rozvoje podniku a 

také se stávají referencí pro zákazníky. Naproti tomu v interních projektech jsou výsledky 

využívány interně v podniku a cílem je dosažení konkurenčních výhody, zefektivnění 

činnosti. [1] 

 

Dalším důležitým rozdílem je to, že externí projekty jsou prováděny na základě závazných 

smluv a smluvní závazky je nutné plnit, jinak se podnik vystavuje pokutám a náhradám škod. 

Interní projekty jsou obdobně závazné jen tehdy, pokud se jedná o smluvní dodávku od 

externího dodavatele, příkladem je dodávka investičního celku na klíč – v tomto případě však 

jsou z pozice zákazníka smluvní podmínky snáze měnitelné, i když za cenu v některých 

případech velmi vysokých dodatečných nákladů. Ostatní interní projekty, například investiční 

projekty řízené podnikem nebo interní projekty pro zlepšení procesů nebo změny investiční 

projekty řízené podnikem nebo interní projekty pro zlepšení procesů nebo změny v IT, jsou 

již na dodržení termínu i rozsahu méně citlivé a v případě potíží je možné měnit jejich rozsah 

i rychlost realizace bez výrazných ztrát, například v případě nečekaných změn, nebo je i 

pozastavit. [1] 

 

Jednotlivé typy projektů prováděné v jednom podniku mají mezi sebou významné vazby a i 

efekt interních projektů se samozřejmě projeví v externích projektech, jež výsledky interních 

projektů využívají. Na obrázku 1.4 jsou znázorněny vazby mezi jednotlivými druhy projektů a 

jejich vztah k hlavním externím subjektům, tedy zákazníkům, dodavatelům a dalším 

partnerům. [1] 
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             zákazníci  partneři   dodávky 

        využití výsledků 

        požadavky na investice 

        spolupráce 

 

   dodávka  vývoj      investice (vlastní)  restrukturalizace 

 zákazníkovi  (výrobek)     stroje, zařízení  outsourcing 

          výrobní linka  (insourcing) 

 servis             vývoj      IT    nákup podniku 

            (technologie) 

   

   dodavatelé 

 

       Externí projekty   Interní projekt 

 

Obr. 1.4 Typy projektů a vazby mezi nimi [1] 

 

Úspěch projektu znamená splnění cíle ve třech dimensích: věcně (CO se má udělat), časově 

(KDY se to má udělat) a nákladově (ZA KOLIK se to má udělat). Tomu, že každý projekt má 

třídimensionální cíl, říkáme, že projekt je vždy řízen tzv. trojimperativem projektu - viz obr. 

1.5. [21] 

 

 CO         

 KDY   

 ZA KOLIK 

Obr. 1.5 Trojimperativ projektu [21] 

 

Trojimperativ vždy definujeme [21]: 

 specifikaci provedení (tj. CO a v jaké kvalitě má být provedeno), 

 časový plán (KDY má být co provedeno), 

http://www.systemonline.cz/clanky/rizeni-projektu.htm
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 náklady na provedení jednotlivých činností (nejprve ve spotřebované práci a pak 

v penězích). 

 

1.6 Životní cyklus a fáze projektů 

Projekty jsou řešeny v rámci určitého systému. Součástí projektu je neurčitost a postupný 

vývoj, proto se projekt rozděluje na určité fáze, respektive etapy. Souhrn všech těchto etap 

projektu pak tvoří životní cyklus projektu. Obecně životní cyklus určuje, jaké části díla budou 

v rámci projektu vytvořeny, kdy budou vytvořeny a kdo bude v jednotlivých etapách 

zainteresovaný. V neposlední řadě také určuje, jak bude vedení organizace kontrolovat a 

schvalovat práce provedené na těchto fázích. [22] 

 

Dle [10] je životní cyklus projektu souborem obecně následných fází projektu, jejichž 

názvy a počet jsou určeny potřebami kontroly organizace, která je v projektu angažována. 

 

Fáze projektu mohou být různé. Podle [19] definujeme: 

 koncepce, 

 proveditelnost, 

 předběžné plánování, 

 detailní plánování, 

 provedení, 

 testování a předání do provozu. 

 

Podle Aleny Svozilové [17] obecně platí, že fáze životního cyklu projektu definují: 

 jaký typ práce má být vykonán v příslušném stupni rozvoje projektu, 

 jaké konkrétní výstupy jsou v jednotlivých fázích generovány, jak jsou ověřovány a 

hodnoceny,  

 kdo se zapojuje do aktivit projektu v jeho jednotlivých úsecích. 

Na obrázku 1.6 můžete najít typické rozložení fází životního cyklu projektu dle [17]. 

V příloze číslo 1 je uvedeno členění do fází podle různých autorů (výběr) [1]. 
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       Myšlenka 

  Projektový tým         Vyřazení realizačních 

Vstupy   Plné zapojení zdrojů projektu      zdrojů projektu 

 

 

Fáze  Zahájení   Střední fáze   Ukončení 

      realizace 

 

 

Výstupy   Definice     Plán  Postup  Akceptace 

řízení    předmětu      Schválení 

      Základní listina       Předání do užití 

Výstupy     Mezivýstupy dílčích etap Výsledný produkt 

projektu 

 

Obr. 1.6 Typické rozložení fází životního cyklu projektu dle [17] 
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2. Metodiky managementu rizik projektů 

Metodiky managementu rizik projektů začaly být detailněji zpracovány cca před 20 lety. 

Nyní jsou metodiky k dispozici v knižních podobách, ale i v normách. 

 

2.1 Metodika PMI 

Jednou z prvních publikací věnovanou problematice managementu rizik byla kniha od PMI 

(Project Management Institute) vydána v roce 1992. Mezi prvními národními normami 

obsahující kapitolu zabývající se komplexně řízením rizik projektů u projektového řízení, byla 

americká národní norma ANSI/PMI 99-001-2000 dnes rozšířená a aktualizována jako 

ANSI/PMI 99-001-2008 (PMBOK Guide) často brána jako světový standard managementu 

rizik projektů. Proces metodiky řízení rizik u PMI je znázorněn na obrázku 3.1. [23] 

 

Obr. 2.1 Proces metodiky řízení rizik u PMI [1] 

 

PMI nabízí komplexní certifikační program pro odborníky s různou úrovní zkušeností, 

který podpoří jejich kariérní růst. V současnosti je k dispozici šest certifikací [24]: 

1. Program Management Professional (PgMP)SM 

2. Project Management Professional (PMP)® 

3. Certified Associate in Project Management (CAPM)® 

4. PMI Scheduling Professional (PMI-SP)SM 

Plánovat management rizik 

Identifikovat rizika 

Provést kvalitativní analýzu 

Provést kvantitativní analýzu 

Plánovat reakce na riziko 

Monitorovat a řídit rizika 
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5. PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)® 

6. PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® 

 

V únoru 2013 představila pmi.org [24] tři hlavní dovednosti projektového manažera, které 

by si měl osvojit, aby byl schopen uceleného vnímání. Mezi tyto dovednosti patří: 

1. Strategické obchodní myšlení – dokáže sladit klíčové hráče ve vaší organizaci, nalézt 

strategický směr a zaměřit se na projekty s nejvyšší přidanou hodnotou. 

2. Finanční know-how – projektoví pracovníci se více soustředí na předmět projektu a 

harmonogram než na finance, proto by se měli dívat na projekty zejména z pohledu 

schválených, plánovaných a skutečných nákladů. 

3. Bezvadné řízení rizika – včasná identifikace a eliminace rizik a vzniklých problémů. 

 

2.2 Metodika IPMA (International Project Management Association) 

V Evropě patří mezi nejvýznamnější Mezinárodní organizace pro projektový management 

IPMA. IPMA je federace složená z více než 50 národních a mezinárodně orientovaných 

sdružení pro řízení projektů s počtem více než 120 000 členů. [23] 

 

Standard ICB (IPMA Competence Baseline) je zaměřen na schopnosti a dovednosti – 

kompetence – projektových, programových a portfolio manažerů a členů jejich týmu. Vznikal 

v šedesátých letech (IPMA je tedy nejstarší organizací daného charakteru) na základě 

národních norem několika evropských států. [25] 

 

IPMA má čtyřstupňový certifikační systém, který není zcela hierarchický – jednotlivé 

stupně mají poněkud odlišné zaměření [25]: 

1. IPMA Level A – Certified Projects Director (certifikovaný ředitel projektu). Tato 

certifikace je zaměřena na schopnosti řídit portfolio nebo program a na používání 

adekvátních metod a nástrojů, nikoliv na řízení jednotlivého projektu, byť by byl 

komplexním. 

2. IPMA Level B – Certified Senior Project Manager (certifikovaný projektový senior 

manažer). Předmětem certifikace je schopnost řídit komplexní projekt, který může 

obsahovat i podprojekty atp.; vlastní činnost je tedy často především řízení a vedení 

manažerů jednotlivých podprojektů. 
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3. IPMA Level C – Certified Project Manager (certifikovaný projektový manažer). 

V tomto stupni je prověřována schopnost řídit projekt s omezenou složitostí, což 

znamená kromě prokázání určitého stupně znalostí i předvedení určitých zkušeností. 

4. IPMA Level D – Certified Project Management Associate (certifikovaný projektový 

praktikant). Je určen především pro členy projektových týmů, kteří se jako specialisté 

na svůj primární obor účastní projektu, případně jako doklad teoretických znalostí 

projektového řízení – pro studenty. 

 

Českou národní organizací je Společnost pro projektové řízení (SPŘ). SPŘ je nezisková 

organizace sdružující firmy a jednotlivce zabývající se řízením projektů. [26] 

 

Pro zajištění úspěšnosti projektu je vhodné použít co možná nejdříve metodu analýzy 

kritických faktorů úspěchu projektu CSFA (Critical Succes Factors Analysis). Hlavním cílem 

metody CSFA je nalézt kritické faktory úspěchu pro konkrétní projekt a poté určit 1 až 3 

(maximálně však 5) klíčových kritických faktorů, které považujeme za rozhodující. [25] 

 

Správná definice cíle projektu (případně dílčích cílů) je jedním z klíčových faktorů úspěchu 

projektu. Dobře definovat cíl je poměrně obtížná záležitost. Nejde jen o technický popis 

nějakého stavu, ale především o potřebu, aby si různé strany porozuměly, co má být vlastně 

na konci realizace vyprodukováno, k čemu to má sloužit a za jakých podmínek by mělo být 

takového cíle dosaženo. Jednou z pomůcek pro dobré definování cíle je technika SMART. Cíl 

by měl být podle této techniky [25]: 

 S – specifický a specifikovaný, konkrétní (specific) – protože potřebujeme vědět CO, 

 M – měřitelný (measurable) – abychom byli schopni určit, zda jsme určeného dosáhli, 

 A – akceptovaný (agreed) – pro jistotu, že zainteresovaní vědí, o co jde, a shodli se na 

relevantnosti a adekvátnosti cíle, 

 R – realistický (realistic) – aby bylo zřejmé, že stojíme nohama na zemi, 

 T – termínovaný (timed) – protože bez určení termínu výše uvedené postrádá smysl. 

 

Někdy se ještě přidává i (integrated) – integrovaný do organizační strategie. Každý 

z uvažovaných projektových cílů, včetně milníků a jiných průběžných cílů, by měl být 

SMARTi. Proces metodiky managementu rizik podle IPMA je uveden na obrázku 2.2.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Neziskov%C3%A1_organizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Neziskov%C3%A1_organizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADzen%C3%AD_projekt%C5%AF
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Obr. 2.2 Proces metodiky managementu rizik podle IPMA [1] 

 

2.3 Metodika ATOM 

Další metodikou je dle Hillsona a Simona [15] ATOM (Active Threat and Oportunity 

Management). Je navržena pro jednoduchý proces managementu rizik, jehož rozsah je možné 

měnit a může být použit na všechny procesy v jakémkoli odvětví, pro každou velikost a 

složitost projektu. Podle [15] proces managementu rizik má postupovat podle osmi kroků, jak 

je uvedeno v tabulce 2.1.  

 

KROK CÍL 

1. Iniciace Definovat cíle 

2. Identifikace Identifikovat relevantní nejistoty 

3. Posouzení Prioritizovat nejistoty pro další zpracování,  

4. Plánování odezvy Vyvinout příslušné odezvy 

5. Reporting Reportovat výsledky klíčovým zainteresovaným 

6. Implementace Implementovat odsouhlasené akce 

7. Revize Monitorovat změny a aktualizovat 

8. Zhodnocení výsledků Získat poučení pro budoucnost 

Tab. 2.1 Přehled osmi kroků procesu managementu rizik ATOM [1] 

1. Identifikujte a proveťe odhad rizika a 

příležitosti 

2. Vytvořte plán a reakce na rizika, nechte 

odsouhlasit a komunikujte 

3. Aktualizujte projektové plány                    

 4. Proveďte vyhodnocení pravděpodobnosti 

dovršení cílů - opakovaně 

5. Trvale identifikuje, vyhodnocujte, plánujte 

reakce, modifikute plán  

6. Řiďte a kontrolujte reakce 

7. Dokumentujte     
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U metodiky ATOM je možné volit podle velikosti a složitosti projektu i využití 

kvantitativní analýzy rizik. Jako malé projekty jsou označeny podle autorů metodiky ATOM 

projekty s hodnotou do 1 mil. Kč.  U středních a malých projektů probíhá management rizik 

čistě kvalitativním způsobem, bez použití statistické analýzy. Tento přístup je naprosto 

dostačující pro takové projekty, ale existují i případy, kdy ne. Jako velké projekty jsou 

označeny projekty s hodnotou nad 100 mil. Kč, které jsou ze své podstaty riskantní, a to z 

důvodů vysokého počtu rizikových faktorů jako jsou vysoké náklady, dlouhá doba trvání, 

vysoká míra inovace nebo strategická důležitost. Tyto projekty vyžadují hlubší pochopení 

rizika, a proto i přísnější analýzu. Na obrázku 2.3 je znázorněn diagram základních kroků k 

prvnímu posouzení rizik projektu. [1, 23] 

 

   Iniciace 

 

           Identifikace      První posouzení rizik 

 

       Posouzení rizik 

       Kvantitativní analýza rizik 

       Plánování odezvy     

 

           Přezkoumání  

 

 Implementace      Reporty 

 

   Přezkoumání  

    po projektu 

 

Obr. 2.3 Diagram základních kroků k prvnímu posouzení rizik projektu [23] 

 

Metodika ATOM je pro užití u typického projektu střední velikosti čistě kvalitativní, tzn., 

že zde není použito statistických postupů, jak předpovědět celkový účinek rizika na výstupu 

projektu. Kvantitativní metody analýzy rizik tvoří podle metodiky ATOM významnou součást 

řízení rizik projektů, která by měla být povinná pro velké projekty. Oblast kvantitativní 
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analýzy rizik je užitečná z toho důvodu, protože modeluje vliv identifikovaných rizik na 

projektu u harmonogramu a rozpočtu, ovlivňuje výpočet škály možných dokončení dat (a 

průběžné milníky) a konečné náklady na projekt. [23] 

 

2.4 Proces PRAM 

Metodika managementu rizik PRAM (Project Risk Analysis & Management) vydaná 

britskou Asociací pro projektový management (APM) v roce 2004 [27] věnuje procesu 

managementu rizik velkou pozornost. Přehled šesti kroků metodiky PRAM je v tabulce 2.2 

Proces PRAM z roku 2004 byl proti verzi roku 1997 změněn i díky autorskému podílu M. 

Chapmana, který v roce 2003 představil generický proces managementu rizik nazvaný 

SHAMPU (Shape, Harness And Manage Project Uncertainty = Zformovat, využít a řídit 

nejistotu projektu), který je uveden na obrázku 2.4 [28]. Má devět fází a je velmi podobný 

procesu PRAM. 

 

FÁZE A ETAPY METODIKY PRAM CÍL 

1. Iniciace 

1.1 Definování projektu 

1.2 Zaměření procesu managementu rizik 

Vyjasnění základních informací o 

projektu a východisek pro další fázi, 

přizpůsobení projektu specifikám rizik. 

2. Identifikace rizik 
Nalezení všech rizik projektu pro celou 

délku jeho životního cyklu. 

3. Hodnocení 

3.1 Struktury rizik 

3.2 Vlastnictví rizik 

3.3 Odhad variability rizik a nejistoty 

3.4 Vyhodnocení rizik 

Vyhodnocení struktury rizik, přidělení 

vlastnictví, provedení odhadu variability 

rizik a nejistoty. 

4. Plánování reakce 

4.1 Plánování reakce na události 

4.2 Plánování reakce na projektová rizika 

Plánování adekvátní reakce na rizika, 

podle schválené strategie pro jednotlivá 

rizika. 

5. Implementace opatření Provedení naplánovaných reakcí. 

6. Řízení procesu řízení rizik 
Implementace plánů reakcí na rizika a 

řízení procesu managementu rizik. 

Tab. 2.2 Přehled šesti kroků metodiky PRAM [1] 
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Definovat projekt - získat existující informace o projektu na 

strategické úrovni zachycující  vliv části na celek ve 

struktuře, která je vhodná pro řízení rizik. 

Zaměřit projekt - obsáhnout a zajistit strategický plán pro 

proces řízení rizik, naplánovat základní postupřízení rizik. 

Identifikace problémů - identifikovat zdroje nejistot  na 

strategické úrovni, u příležitostí a hrozeb identifikovat, co by 

bylo možné s nimi provést pokud jde o proaktivní a reaktivní 

odezvy, identifikovat sekundární zdroje nejistoty 

doprovázející odezvy. 

Strukturování problémů - dokončit strukturování 

předchozích fází, testovat zjednodušené předpoklady, zajistit 

složitější nebo alternativní struktury tam, kde je to vhodné. 

Vyjasnění vlastnictví - přidělit jak finanční, tak 

manažerskou zodpovědnost za jednotlivé problémy (pokud je 

to vhodné, tak odděleně). 

Odhad variability - dimenzovat nejistoty, které lze 

efektivně kvantifikovat v prvním kole, v dalších kolech 

zpřesnit předchozí odhady nejistota tam, kde je to účelné. 

Vyhodnocení důsledků - posoudit existující statistickou 

závislost a s jejím použitím interpretovat výsledky v 

kontextu s předchozími fázemi, rozhodnout o provedení 

akcí k řízení rizik a zpřesnit předchozí analýzy, klíčová je 

iterativní povaha procesu. 

Využití plánů - schválit strategické plány zformované 

předchozími fázemi, připravit detailní akční plány. 

Řízení provedení - řídit plánované práce a plány průběžně 

upřesňovat, monitorovat výsledky, zabývat se krizemi a být 

připraveni patřičně se vypořádat s katastrofami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.4 Přehled devíti fází procesu SHAMPU [23] 
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2.5 Norma ISO 31000 

Tato norma je velmi obecná, a proto může poskytnout návod implementace managementu 

rizik pro mnohá odvětví průmyslu aj. V průmyslových odvětvích nalezneme mnoho metodik 

managementu rizik, které jsou specifické pro každý druh odvětví. Schéma řízení rizik 

projektů podle ISO 31000 je zobrazeno na obrázku 2.5. Tato norma byla navržena tak, aby 

proces managementu rizik zachycený na zmiňovaném schématu napomáhal při rozhodování 

za nejistoty a rizika. [23] 

 

    Stanovení kontextu 

 

    

         Posuzování rizik 

 

Identifikace rizik 

 

                                                Analýza rizik    

                                   

     Hodnocení rizik 

 

       Ošetření rizik 

 

  

Obr. 2.5 Metodika ISO 31000 [1] 

 

Podle [7] tato mezinárodní norma je určena, aby naplnila potřeby širokého rozsahu 

zainteresovaných stran, včetně: 

 Těch, kteří odpovídají za vývoj politiky managementu rizik v rámci své organizace. 

 Těch, kteří odpovídají za zajištění efektivního řízení rizik buď v rámci celé 

organizace, nebo v rámci určité oblasti, projektu nebo organizace. 

 Těch, kteří potřebují vyhodnotit efektivnost organizace v řízení rizik. 

 Zpracovatelů norem, pokynů, postupů a návodů celých nebo jejich částí, které 

stanovují, jak řídit rizika v rámci specifických kontextů těchto dokumentů. 
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2.6 Metodika dle autorů Korecký, M., Trkovský, V. [1] 

Mezi nejmladší metodiku řízení rizik, která je navržena pro potřeby strojírenského podniku 

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

Trkovský, V. zobrazena na obrázku 2.6. Fáze procesu jsou na obrázku značeny velkým 

písmenem R s číslovkou (například R1 Stanovení kontextu). Fáze, etapy i kroky 

managementu rizik projektu mohou probíhat sekvenčně, tedy po skončení jedné fáze 

pokračuje fáze následující, nebo se mohou překrývat, a to částečně nebo úplně. [1] 

 

Propojení managementu rizik a řízení projektu se liší jen v typu projektu, kde v knize [1] 

autoři dělí projekty na interní a externí. Bližší vztah lze nalézt v přílohách 2 a 3. 

 

Cíle fází R1-R6 [1]: 

 Cílem fáze R1 Stanovení kontextu je stanovit klíčové cíle projektu, souvislosti 

projektu s interním a externím prostředím, shromáždit podklady a informace 

k projektu a zkušenosti z obdobných projektů a určit rozsah managementu rizik a 

účastníky procesu managementu rizik podle charakteru prováděného projektu. 

 Cílem fáze R2 Identifikace rizik je nalézt co nejvíce rizik projektu, porozumět jejich 

podstatě a správně je popsat. 

 Cílem fáze R3 Analýza rizik je stanovení, v jakém rozsahu mohou rizika z fáze R2 

ovlivnit cíl projektu a vyhodnotit priority jejich dalšího ošetření. 

 Ve fázi R4 Ošetření rizik se přistupuje k využití dosud shromážděných podkladů a 

výsledků analýz identifikovaných k tomu, aby se připravila strategie ošetření rizik 

projektu a akce potřebné k její realizaci, provedly se preventivní akce k ošetření rizik a 

případně se mohlo rozhodnout o změnách ve strategii celého projektu. 

 Cílem fáze R5 Řízení rizik je s využitím všech dosud zpracovaných analýz a plánů 

udržet riziko projektu pod schválenou úrovní a zajistit splnění cílů projektu. 

 Cílem fáze R6 Závěrečné vyhodnocení je zejména načerpat zkušenosti a zaznamenat 

získané znalosti a poučení ohledně způsobu provádění celého procesu managementu 

rizik, speciálně z průběhu procesu a dosažených výsledků u identifikace, analýzy, 

ošetření a řízení jednotlivých rizik. 
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        R1 Stanovení kontextu 

  

      Posuzování rizik 

 

          R2 Identifikace rizik 

 

  R3 Analýza rizik 

         Kvantitativní analýza 

          Kvalitativní analýza 

             Hodnocení rizik  

 

  R4 Ošetření rizik 

  Plán na ošetření 

 Přehodnotit 

        ?                  Stop   

  Schválit 

 

       Aktualizace plánů, rezervy, 

              preventivní akce 

 

R5 Řízení rizik 

Monitoring a řízení 

Přezkoumání rizik 

 

      R6 Závěrečné vyhodnocení STOP 

 

Obr. 2.6 Proces managementu rizik podle [1] 

 

Dle zkušeností autorů publikace [1] byl navržen tzv. registr rizik, který slouží k záznamu 

důležitých informací o jednotlivých rizicích.  Pro usnadnění přehledu v jakém stavu se riziko 
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nachází ve fázi svého životního cyklu, bylo dle autorů navrženo následujících pět stavů rizika 

[23]: 

1.  I (Identifikované) – riziko bylo identifikováno, ale ještě nebylo blíže analyzováno. 

2. K (Kvalifikované nebo Kvantifikované) – riziko již bylo analyzováno a oceněno 

pomocí stupnic, nebo bylo přímo numericky vyčísleno. Je zde tedy oceněna možnost 

jeho výskytu a potenciální dopad na cíle projektu, ale ještě nebylo rozhodnuto o 

způsobu jeho ošetření.  

3. A (Aktivní) – při přípravě plánu ošetření rizik bylo rozhodnuto, že riziko bude aktivně 

řízeno, jsou připraveny preventivní, záložní nebo záchranné akce.  

4. N (Neaktivní) – při přípravě plánu ošetření rizik bylo rozhodnuto, že riziko je 

tolerovatelné, není potřeba pro ně připravovat žádné plány ani akce k ošetření. Nebude 

tedy zatím aktivně řízeno, ale pouze monitorováno, pokud by se riziko zvýšilo, je 

třeba rozhodnout o způsobu jeho ošetření.  

5. U (Uzavřené) – riziko již není aktuální, nemůže mít na výsledky projektu žádný vliv. 

Pro tento stav není podstatné, zda riziko nastalo a mělo nějaké dopady na cíle 

projektu, nebo se je podařilo v případě hrozby eliminovat či v případě příležitosti 

využít. 

 

Hlavní rizika jsou členěna do sedmi základních skupin a ty následně do podskupin. Přehled 

hlavních rizik je uveden v tabulce 2.3. V příloze 4 jsou znázorněny hlavní skupiny a 

podskupiny rizik dle [1]. 

 

NÁZEV POPIS 

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

Technická Definice produktu, vývoj, zkoušky, výroba, montáž, normy 

Garance a servis Podmínky, záruky a servis 

Nákup Výběr dodavatelů, nákup subdodávek i materiálu 

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

Manažerská Harmonogram, organizace a projektový tým, řízení projektu 

Tab. 2.3 Hlavní skupiny rizik dle [1] 
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Technická rizika jsou u průmyslového podniku s vlastním vývojem a výrobou klíčovými 

riziky projektů. Na prvním místě v čase i důležitosti stojí celá oblast technické přípravy 

výroby (TPV) od návrhu produktu a patentové ochrany originálních řešení až po zpracování 

technologických výrobních postupů, následovaná vlastní výrobou produktu, které musí 

proběhnout v extrémně krátkých termínech. Nezbytností pro eliminaci rizik je pro dnes 

využívání IT systémů CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing 

= návrh/výroba za pomocí počítače), PLM (Product Lifecycle Management = Správa 

životního cyklu výrobku), práce s daty v 3D digitalizované podobě a simulace výrobních 

procesů, tedy koncept digitální továrny, který se po zavedení v automobilovém průmyslu 

postupně šíří do dalších odvětví. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

28 

 

3. Zhodnocení 

V posledních letech se projektové řízení jako jedna ze specifických oblastí managementu 

rozšířila do všech oblastí komerčního i neziskového sektoru. Projekty a projektové řízení 

dorazily také do všech typů škol a školních zařízení díky fondům EU. Projektový 

management se v poslední době stává makroekonomickou strategií společnosti. Hlavním 

důvodem je dynamičnost zajištění projektových výsledků, globální konkurence, komplexnost, 

exploze znalostí a orientace na zákazníka. Management projektovým způsobem stále roste, 

zvyšuje se nejistota a neustálé změny působící na aktivity podniku a organizace, a i proto je 

v současné době management projektových rizik aktuálním tématem. 

 

Podniky chtějí v současném věku přežít a také prosperovat. I proto musí odhalit hybné síly, 

které je povedou k dlouhodobé výkonnosti a konkurenceschopnosti. Za nezbytné považujeme 

účinné rozvíjení inovačních námětů, přetváření je do podnikatelských projektů, rychle je 

realizovat a uvést na trh. Z toho vyplývá, že projektové řízení jako disciplína je nutností. 

Práce na projektech se stává doslova denním chlebem pro všechny firemní pracovníky. 

 

Celá řada podniků se nechce věnovat získávání nebo výchově vlastních projektových 

manažerů. Starší zaměstnanci a manažeři nemají chuť se učit něco nového, jsou v tomto 

ohledu velmi konzervativní. Firmy odmítají zaměstnávat externí projektové manažery 

z důvodu jejich vysokých mzdových požadavků i obavy z úniku informací. Díky tomu se 

vyskytují potíže s komunikací, a to je důvodem, proč velké množství akcí ve firmách České 

republiky probíhá neúspěšně. 

 

Projekty se využívají především v oblasti energetiky, stavebnictví, ale také v chemickém 

průmyslu a v oblasti informační technologie. V České republice se podle manažerů příliš 

často mění zadání projektů, když už je celý projekt rozjetý. Projekty neběží vždy v souladu 

s plánem. Z tohoto můžeme dospět k závěru, že se zvětšuje jejich rozpočet a nedodržují se 

termíny. Mnoho projektů je od samého začátku odsouzeno k neúspěchu. Existuje spousta 

důvodů, proč jsou projekty neúspěšné. Nejčastější chybou se stává již v úvodním plánovacím 

procesu, hlavně v jeho nedostatečnosti. 
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Každý projekt je originálem, protože projekt se provádí jen jednou. Klíčovým parametrem 

jedinečnosti je výběr pracovníků do projektového týmu. Každý z pracovníků může do 

projektu přinést cenné rady, kreativitu, ale také svou míru kvality. Tým, který pracuje na 

jednom projektu, se jen velmi ojediněle podílí na realizaci dalšího projektu. 

 

Projektoví manažeři by měli svá rizika a problémy řídit, aby si zajistili šance, že se vyhnou 

tomu, co by mohlo ohrozit projekt. Pro našeho zákazníka je důležitá kvalita. Proto se musí 

projektový manažer dohodnout se zákazníkem, co je pro projekt povinné (důležité). Další věc, 

co zajímá zákazníka je bezesporu rozpočet. Proto ocení, když jej manažer dodrží.  Ale 

zároveň většina z nich chápe, že je potřeba mít rezervu v nákladech. V této souvislosti je 

klíčové dobré řízení zdrojů. Důležité je také přiřazení konkrétních lidí ke konkrétním úkolům. 

Projektoví manažeři musí volit kompromis mezi časem, náklady a jakostí výsledků. 

 

Významnou rolí pro projektového manažera je také schopnost jednání s lidmi. Příčinou je 

to, že velká část jeho práce spočívá v práci s lidmi.  I proto musí správně řídit týmové diskuse, 

aby projekt mohl využít kreativitu, když je to potřeba. Další věcí může být odstranění 

překážky v okamžiku, kdy se postaví do cesty. Pro projektového manažera je důležité, aby 

členové jeho týmu aktivně spolupracovali. Podstatné je také vytvoření zdravého projektového 

prostředí s kulturou, která nepovažuje chyby, jež nastanou, za konec světa. 

 

V současné době podstatnou část plánování a řízení nejen ve výrobě zaujímají projekty. 

K projektovému managementu mají velmi blízko také firmy cateringové a pořadatelské. 

Někteří jejich manažeři si ani neuvědomují, že mohou své podnikatelské aktivity vykonávat 

pomocí projektů. Díky tomuto se firmy vzdalují od modelu projektově orientované 

společnosti.  Projektový management nabízí optimální řízení, které odpovídá požadavkům 

zákazníka i dispozicím firmy. 

 

U nevýrobních firem se projektový management aplikuje jen v určitých etapách 

podnikatelské činnosti. Jádrem jejich činnosti jsou projekty a jejich řízení, které souvisí 

s realizací individuálních a většinou jedinečných služeb (např. kulturní akce). Podněcovatel 

těchto projektů je především zákazník. Obecně však platí, že běžná praxe nevýrobních 

podniků si udělala svůj model provázanosti projektů a standardních procesů. 
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Nyní roste poptávka po projektových manažerech. Z výzkumu ze srpna roku 2012 vyplývá, 

že profese projektového manažera je v Česku tzv. nedostatkovým zbožím. Nejvíce manažerů 

postrádají firmy, které řídí velké projekty za desítky milionů korun. Mezi přední vlastnosti 

výborného projektového manažera patří hlavně diplomacie a schopnost věci dotahovat do 

konce. 

 

Podmínkou úspěšnosti projektu je také řízení jeho rizik. Každý krok v tomto procesu musí 

být řádně komunikovaný klíčovým zainteresovaným stranám, které s ním musí souhlasit. 

Základním nástrojem pro řízení rizik v projektech je praktická zkušenost, která plyne ze 

zkušeností projektových manažerů a také z podobných projektů. Řízení rizik v projektech je 

tedy sloučením správného výběru metodik, technik a nástrojů, ale i odborným a zdatným 

realizačním týmem. 

 

Řízení rizik se stává obtížnějším, pokud půjdeme k extrému úplné nejistoty. Naopak tam, 

kde lze lépe charakterizovat dopady a jejich pravděpodobnost, je řízení rizik snazší. Pokud je 

pravděpodobnost značně nízká, ale důsledky značně vysoké, je management rizik velice 

obtížný. 

 

Mluvit o výši rizika je možné ve vztahu k cílům. Jako příklad lze uvést rizikovost dvou 

obdobných projektů výstavby elektrárny, která bude jiná. A to pokud u jednoho z nich bude 

nutné zkrátit čas od zahájení projektu do uvedení do provozu vzhledem k požadavkům 

zákazníka. Tento projekt bude mít vyšší riziko, protože bude s napjatým rozvrhem. Již na 

začátku je dobré rozlišit rizika a problémy, i když při řešení problému můžeme narazit na 

další rizika.  

  

Management rizik se vyvíjí jako součást uskutečnění projektu. Při řízení rizik jsou 

pozorována dílčí rizika a podmínky zahajující rizika a akce k jejich ošetření. Poté následuje 

realizace rezervního nebo záchranného plánu. Při každém je také nutné si zaznamenávat 

aktivity a zkušenosti řízení rizik, a to průběžně. Tyto informace by poté mohly být využity pro 

další projekty. 

 



 

 

 

31 

 

Management rizik musí být nedílnou součástí systematického řízení podniku. Cílem je 

rozbor současných i budoucích rizik a nalezení vhodných opatření ke zmenšení jejich výskytu 

i možných nepříjemných důsledků. Rozhodnutí pracovníků na všech úrovních řízení podniku 

má souvislost s jistým rizikem. Nejnebezpečnější rizika bývají spojována s lidským činitelem. 

 

Dle mého názoru mezi základní nedostatky při managementu rizik podniku patří: 

 činitelé rizika se nevyhledávají nebo spíše opomíjí, 

 management rizik se soustřeďuje jen na rizika a zapomíná se na příležitosti, 

 sjednocení rizika do důležitých strategických rozhodnutí podniku jsou neodpovídající. 

  

Rizika mohou být vedena buď předvídaně (intuitivně – stupeň I.) – to je bez zavedené 

metodiky, mohou být uvedeny jen základní principy, nebo můžou být aplikovány metodiky. 

Intuitivní řešení rizik znamená, že projektový manažer i členové týmu si rizika uvědomí. 

Většinou pocítí rizika negativního charakteru, což poznamená projekt tím, že jeho realizace je 

příliš dlouhá a projekt se stává drahý. 

 

Jako II. stupeň se uvádí principy managementu rizik, za které považujeme popis příčin a 

účinků, identifikaci rizika, použití popisu rizika v podobě příčina – riziko – účinek a pochopit 

riziko jako hrozbu a příležitost. Při použití těchto principů jsou při zpracování a konání 

projektů určena rizika. Je vytvořen jejich seznam a chystají se jejich plány ošetření. Tento 

stupeň podle mého názoru je postačující pro menší organizace a podniky. 

 

Když existuje předepsaný a srozumitelný proces (stupeň III.) a metody pro jeho zavedení 

organizace neboli podnik zvládá management rizik. Procesy managementu rizik musí být 

přizpůsobeny okolnostem podniku. Dále musí být osoba, která to prosadí, vysvětlí účastníkům 

procesu a pomůže tím k provedení formulářů, propočtů rizik apod. Pokud stejná chyba již 

byla zaznamenána, neměla by být opakována v žádném dalším projektu. Tyto stupně jsou 

vyobrazeny i na obrázku 3.1 publikace [1]. 
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      III. Vyspělá metodika:                                                  

- identifikace, analýza, ošetření a řízení rizik, 

- riziko = hrozba nebo příležitost, 

- dokumentace znalostí a poučení, 

- průběžné zdokonalování metodiky. 

 

  II. Základní principy managementu rizik: 

- identifikace a analýzy rizik, 

- cílené ošetření rizik, 

- riziko = hrozba a příležitost. 

 

      I. Intuitivní/plošné řešení: 

- „nepřiznané“ riziko v aktivitách, nákladech, 

- procentuálně určená rezerva na rizika. 

 

Obr. 3.1 Stupně zavedení managementu rizik projektů [1] 
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Závěr  

První část bakalářské práce se zabývá analýzou managementu rizik a projektového 

managementu. Podrobněji je zde popsáno riziko, jaké jsou jeho druhy, ale také jsou uvedeny 

základní pojmy v managementu rizik jako – co je to projekt, program, portfolio projektů, 

projektový management atd. Dále je uvedeno jaké známe typy projektů v podnicích a 

následuje životní cyklus projektu. 

 

Druhá část pojednává o metodikách managementu rizik projektů. V metodě navržené od 

autorů Korecký, M., Trkovský V. [1] je zdůrazněna důležitost závěrečného vyhodnocení, 

problematika, ale také něco málo o projektových manažerech. 

 

Na závěr bych chtěla říci, že štěstí přeje připraveným. Některá rizika a hrozby nemůžeme 

trvale odstranit, ale můžeme je rozeznat a následně využít metody ke snížení rizika nebo 

vykonat určité činnosti ve firmě, které povedou ke snížení důsledků rizik. Pokud chceme být 

úspěšní, musíme být schopni správně provádět změny. 

 

Citlivou oblastí pro projektový tým je změnové řízení, které se dá zvládnout nastavením 

podmínek pro jeho zvládnutí. Zadání projektu je výzvou pro překování překážek díky 

efektivně využité inteligenci podniku. Inteligence podniku spočívá zejména v jeho inovacích. 

Proto musí stále hledat nové řešení, které bude čelit chybám a omylům, ke kterým dochází. 

 

V současnosti se dobré jméno firmy a důvěra lidí k ní řadí ke klíčovým pozitivům a jejich 

ochrana je obtížná. Riziko reputace se v této době zařazuje mezi priority manažerů a vedení 

firmy. Dlouho můžeme dobré jméno firmy budovat, ale velice rychle může dojít k jeho 

poškození a to i s nevratnými následky. 
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Přílohy 

Příloha číslo 1 - Členění do fází podle různých autorů (výběr) [1] 

 

PMI 

obecně 

Kerzner 

Obecně 

Chapman, Ward 

obecně 

PMBOK 2008 

obecně 

PMBOK 2000 

Zbrojní 

Koncepce Koncepce Konceptualizace 
Zahájení 

(starting) 

Vývoj konceptu a 

technologie 

Plánování 

Proveditelnost 

 

Předběžné 

plánování 

 

Detailní 

plánování 

Plánování produktu – 

strategicky 

 

Plánování 

provedení – 

strategicky 

 

Přidělení zdrojů – 

takticky 

Organizace 

a příprava 

Systémový vývoj 

a demonstrace 

Provedení Provedení Provést výrobu 
Provedení 

prací 

Výroba 

a nasazení 

Ukončení 

Testování 

a předání 

do provozu 

Dodat produkt 

 

Posouzení procesu 

 

Podpora 

Uzavření 

projektu 
Podpora 
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Příloha číslo 2 – Grafické znázornění fází projektu a fází procesu managementu rizik pro 

externí projekt [1] 

         KONCEPCE PROJEKTU 

      

                   Příprava koncepce projektu     R1-4       PŘEDPROJEKT 

Koncepce 

             Zpracovat nabídku? 

 

 

 HRUBÝ PLÁN PROJEKTU + 

 ROZHODNUTÍ (PŘIJMUTÍ ZÁVAZKU) 

 

  Zpracování nabídky, včetně vyžádání nabídek  R1-4 

         dodavatelů      (R5) 

 

               Podat nabídku? 

 

     Podání nabídky, vyhodnocení  R1-4 

 

   Nabídka přijata          PŘEDPROJEKT  

                  zákazníkem?      Nabídka 

 

           Zpřesnění zadání, plánu a rozpočtu projektu, smluv      R1-4 

(zákazník, dodavatelé)         R5 

 

 Uzavřít smlouvy?       STOP 

        (zákazník, dodavatelé)    

          R6 

           Uzavření smluv – zákazník, dodavatelé podle potřeby 

 

                     DETAILNÍ PLÁN PROJEKTU 

 

            Detailní plán a rozpočty           R1-4 

                  HLAVNÍ 

  REALIZACE PROJEKTU: PROVEDENÍ            PROJEKT 

 

Realizace     R5   +   R1-4            Detailní plán 

       Opatření      Akce podle plánů 

     k zastavení  Pokračovat podle plánu?             Realizace 

    Změny plánů  R1-4     Přehodnocení           - provedení 

       Změny plánů    R1-4          - ukončení 

  

     Ukončení realizační části   R6 REALIZACE PROJEKTU: 

                    UKONČENÍ 

       

    Provoz po dobu záruky   R5  +   R1-4        REALIZACE PROJEKTU:  POST-PROJEKT 

                         R6       ZÁRUČNÍ PROVOZ       Záruční provoz 
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Příloha číslo 3 – Grafické znázornění fází projektu a fází procesu managementu rizik pro 

interní projekt [1] 

      KONCEPCE PROJEKTU 

      

                   Příprava koncepce projektu     R1-4       PŘEDPROJEKT 

Koncepce 

                Zpracovat studii? 

 

 

 HRUBÝ PLÁN PROJEKTU + 

 ROZHODNUTÍ (PŘIJMUTÍ ZÁVAZKU) 

 

        Zpracování studie, předběžné poptávky  R1-4 

         dodavatelů      (R5) 

 

           Poptat dodavatele? 

 

       Vyžádání nabídek, výběr              R1-4 

 

   Přijmout nabídky          PŘEDPROJEKT  

       dodavatelů?       Studie 

 

           Zpřesnění zadání, plánu a rozpočtu projektu, smluv       R1-4 

s dodavatelem (dodavateli)         R5 

 

  Uzavřít smlouvy?       STOP 

       (dodavatelé)    

          R6 

         Uzavření smluv – generální dodavatel, další dle potřeby 

 

                     DETAILNÍ PLÁN PROJEKTU 

 

            Detailní plán a rozpočty           R1-4 

                  HLAVNÍ 

  REALIZACE PROJEKTU: PROVEDENÍ            PROJEKT 

 

Realizace     R5   +   R1-4            Detailní plán 

       Opatření      Akce podle plánů 

     k zastavení  Pokračovat podle plánu?             Realizace 

    Změny plánů  R1-4     Přehodnocení           - provedení 

       Změny plánů    R1-4          - ukončení 

  

     Ukončení realizační části   R6 REALIZACE PROJEKTU: 

                    UKONČENÍ 

       

    Provoz po dobu záruky   R5  +   R1-4        REALIZACE PROJEKTU:  POST-PROJEKT 

                         R6       ZÁRUČNÍ PROVOZ       Záruční provoz 
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Příloha číslo 4 – Hlavní skupiny a podskupiny rizik [23] 

 

F   Finanční          G   Garance a servis    L    Legislativní, právní      M   Manažerská   

F1  Financování         G1  Požadavky na záruky    L1   Právní a regulatorní      M1  Harmonogram 

      projektu,     od zákazníka             prostředí        M2  Projektový  

      daně, clo          G2  Pokrytí záruky ze    L2   Průmyslová práva,              tým a  

F2  Směnný kurz    strany dodavatelů            licence a patenty               organizace 

F3  Inflace, náklad     G3  Pozáruční servis    L3   Náhrady škod, smluvní      M3  Management 

      projektu     a provoz produktu            pokuty, odstoupení od              projektu 

           G4  LCC – náklady na             smlouvy, vandalismus, 

      provoz produktu            krádeže 

         L4   Aplikované právo,  

                 smluvní vztahy 

 

 

N   Nákup         O    Obchodní        T    Technická 

N1  Možnosti ve výběru        O1   Strategie, trh         T1  Technický koncept 

       dodavatele                      O2   Zákazník, partneři   projektu 

N2  Nákupní podmínky         O3   Zadání a změny        T2  Novost, nároky 

       ceny, termíny,                 v kontraktu, podmínky             na parametry 

       kvalita, servis,     součinnosti a převzetí        T3  Technické normy 

       převzetí od                      O4   Politická a ekonomická            a standardy 

       dodavatele      vyspělost země        T4  Výroba produktu 

N3  Nákup komodit,         O5   Přírodní a další                  T5  Technické možnosti, 

       speciálních                  místní podmínky                dodavatelů, zákazníka 

       materiálů      při realizaci    a partnerů 

N4  Outsourcing (předání           T6  Zkoušky, povolení  

       výroby), lokalizace       k provozu 

       výroby             T7  Ostatní – balení, 

         přeprava, dokumentace 

 

 

 

1 – Hlavní skupiny rizik  

 

       2 – Podskupiny  

 

 

 

 


