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Abstrakt 

Tato bakalářská práce pojednává o zlepšení procesu projektového managementu 

v průmyslovém podniku. K analýze procesů je použita metodologie Lean Six sigma a výstupem 

jsou návrhy na zlepšení procesu s možnou úsporou času.  

Klíčová slova 

Projektový management; lean six sigma; návrhy zlepšení; analýza 

Abstract 

The thesis is about improve project management process in industrial company. To analyse 

process is used methodology Lean Six Sigma and output are improvement proposals with 

possible saved time.  

Key words 

Project management; lean six sigma; improvement proposals; analyse 
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1 Úvod 

Problematika projektového managementu je velmi zajímavá a projektový management 

jakožto relativně mladý obor s velmi širokým rozsahem je důležitý pro řešení malých i velkých 

projektů. Zajímavé také je, že neexistuje projekt, na který by nešla aplikovat většina 

teoretických poznatků. Je však velmi důležité, jak moc se daný projekt manažer této teorie drží 

a jak ji také „uchopí“. Právě porovnáním procesů se dá navrhnout jejich zlepšení a zefektivnění 

a není nutno znovu vymýšlet, co již bylo vymyšleno a ověřeno.  

Práce je strukturována následovně. Kapitola 2 popisuje firmu ABB s.r.o. (dále jen ABB) 

Úvod do projektového řízení se nachází v kapitole 3, kde jsou rozepsány základní informace o 

projektu a rozdělení typů řízení podle standardu Project management body of knowledge. 

V kapitole 4 začíná praktická část s názvem Analýza stávajícího procesu Projektového 

managementu. Z analýzy vyplynuly návrhy pro zlepšení procesu Projektového managementu. 

Závěry jsou shrnuty v kapitole 6.  

Hlavním cílem bakalářské práce je na základě získaných teoretických a praktických 

dovedností navrhnout zlepšení procesu projektového managementu v oblasti průmyslové 

automatizace ve firmě ABB a porovnat současný proces projektového managementu s těmito 

návrhy, především úspora času projektového manažera při realizaci projektu. Jako hlavní 

zdroje, se kterými v této analýze pracuje, jsou osobní zkušenosti zaměstnanců podniku. Bude 

provedena procesní analýza celého projektu a porovnán s obecně známými předpoklady z teorie 

projektového managementu a k vyhodnocení výsledků se použije běžná metodika pro řešení 

problémů, která je v podniku používána. 
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2 Charakteristika podniku ABB s.r.o. 

 

ABB je přední světovou společností zabývající se oblastí automatizace a energetiky.  

Technologie ABB je možné najít na oběžné dráze kolem Země i hluboko pod zemí, na polích, 

v továrnách, ve vlacích, na moří i na mořském dně. Hlavní sídlo společnosti ABB se nachází v 

Curychu. Zaměstnává přibližně 135 000 lidí ve více než 100 zemích světa. Zhruba 3400 z nich 

pracuje v České republice. Společnost se pyšní více jak 120letou tradicí. Její úspěch je z větší 

části dán tím, že společnost klade velký důraz na výzkum a vývoj. [8] 

Provozní činnost firmy se dělí do 4 divizí, která rozděluje podnik na konkrétní odvětví a 

výrobkové kategorie. 

Tvoří ji: 

• elektrotechnické výrobky, 

• robotika a pohony, 

• průmyslová automatizace, 

• energetika. 

 

2.1 Historie ABB 

Firma ABB byla založena Ludvigem Fredholmem ve Stockholmu v roce 1883. O sedm 

let později se firma sjednotila a získala nový název ASEA. Postupný rozvoj společnosti 

charakterizuje několik významných mezníků. V roce 1953 se začala firma zajímat o výrobu 

syntetického diamantu, poté v roce 1972 byla součástí výstavby první atomové elektrárny ve 

Švédsku. Spojením, které se uskutečnilo v roce 1988 se společností BBC Brown Boveri vznikla 

nová skupina jménem ABB a tahle sestava zůstává doposud stejná. Svou pracovní činnost 

nastartovala 5. ledna 1988 a zaměstnávala okolo 160 000 lidí po celém světě.  

V roce 1990 navrhla pohonnou jednotku Azipod, která měla zlepšit ovladatelnost a 

efektivnost provozu lodí, křižníků a trajektů. Po osmi letech uvedla na trh deltového robota 

FlexPicker, který byl navržen pro manipulaci balení zboží v průmyslovém odvětví.  V roce 

2000 ABB obstarává první obchodní vysokonapěťové napájení lodí. Dále v roce 2002 byla 

ABB první na světě, která spojila Connecticut a Long Island extrudovaným podmořským 40 

km dlouhým HVDC Light kabelem. 

Firma začala pracovat v roce 2004 na dalším projektu Extended Automation System 

800xA. Je to systém, jenž poskytl automatizaci procesu, který se vyskytoval v tisících 
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výrobních závodech zabývající se těžbou ropy a zemního plynu, výroby papíru, metalurgie a 

hutnictví.  

Rok 2010 byl pro firmu ABB velice úspěšný, jelikož propojila vodní elektrárnu v Číně 

se Šanghají na vzdálenost více než 2000 km. Pomohlo jim k tomu vedení zvláště vysokého 

napětí, kterým je stejnosměrný proud.  

V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že se ABB úspěšně věnuje vývoji hybridního 

vypínače, který je velice důležitý k tomu, aby mohl vytvářet rozsáhlé meziregionální 

stejnosměrné sítě. Tento objev je klíčový, jelikož přinese několik řešení technických problému, 

které nastaly během „války proudů“. [8] 

2.2 Portfolio produktů a služeb 

Firma ABB nabízí komplexní portfolio průmyslových technologií pro zákazníky z 

odvětví energetiky, průmyslu, dopravy a infrastruktury. 

 

Elektrotechnické výrobky 

EV infrastruktura, solární střídače, modulové rozvodny, distribuční automatizace, 

rozváděče, měřicí a snímací zařízení, řídicí produkty včetně systémů KNX navržených pro 

integraci a automatizaci osvětlení budovy, větrání, vytápění a zabezpečení, elektroinstalační 

příslušenství, kryty a kabelážní systémy, datové komunikační sítě a ochranu napájení. 

 

Robotika a pohony 

Motory, generátory, frekvenční měniče, výkonová elektronika a robotika z této divize 

zajišťují napájení, pohon a řízení rozsáhlé řady automatizačních aplikací 

 

Průmyslová automatizace 

Dodávání výrobků a řešení pro měření a regulaci, automatizaci a optimalizaci 

průmyslových procesů.  

 

Energetika 

Výrobky, systémy a servisní řešení pro energetiku a automatizaci pro celý energetický 

řetězec, integrace obnovitelných zdrojů energie, rostoucí komplexnost energetických sítí, 

automatizace energetické sítě a mikrosítě. Nabízí rovněž úplný rozsah konzultačních a 

servisních řešení a také řešení pro řízení aktiv v průběhu jejich celého životního cyklu. [8] 
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2.3 ABB v České republice 

V ČR působí ABB prostřednictvím svých výrobků a služeb již od roku 1970, avšak 

formální vznik společnosti se datuje od roku 1992, kdy byla založena první společnost s názvem 

ABB [7]. V průběhu 90. let se skupina firem ABB v ČR postupně rozrůstala o další společnosti 

až do dnešní podoby ABB s.r.o. 

V současné době se nachází v 8 lokalitách. Svá nejvýznamnější inženýrská výzkumná 

centra a 7 výrobních závodů má v Praze, Brně, Ostravě, Trutnově a Jablonci nad Nisou.  

  Více než 70 % produkce míří na export, což svědčí o vysoké kvalitě výrobků ABB. z 

ČR. Např. brněnský závod pro výrobu rozváděčů, transformátorů a senzorů vysokého napětí je 

největší výrobní závod na přístrojové transformátory vysokého a velmi vysokého napětí na 

světě. 

V tabulce 1 je možné vidět hospodářské výsledky ABB od roku 2013 do roku 2015 

v milionech Kč. 

 

Tab. 1 Tržby v ABB 

ABB s. r. o. 2016 2015 2014 2013 

Tržby v mil. Kč 14 400 14 029 13 550 12 875 

Počet 

zaměstnanců 
3 400 3 450 3 400 3 300 
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3 Úvod do projektového managementu 

 

Projektový management nebo také projektové řízení je pro mnohé poměrně nový pojem. 

O profesi jako je projektový manažer se začalo mluvit až po druhé světové válce, ovšem kořeny 

této profese spadají až do dávné minulosti. Projektové řízení se začalo používat již při 

výstavbách mnohých starověkých staveb, ale v té době ještě přesně nebyl vymezen pojem 

projektový management. 

 

„Projektový management je aplikace znalostí, schopností, nástrojů a technologií na 

aktivity projektu tak, aby tyto splnily požadavky projektu.“ [1] 

 

Jelikož každý projekt může být z jiného odvětví, všechny standarty, soubory norem a 

doporučení o projektovém řízení jsou napsány velmi obecně. Projektovým manažerem se 

nemůže stát kdokoliv, je potřeba kvalifikace, schopnosti, návyky i osobní charakteristiky. 

Vzhledem k rozsahu znalostí, které jsou potřebné pro vykonávání této profese se manager stává 

odborníkem, který ale musí dále rozvíjet své schopnosti a znalosti (jak v podniku, tak i v řízení 

projektů) [2]. Má odpovědnost za projekt jako celek, především dosažení projektem 

stanovených cílů. Mezi hlavní jevy a veličiny projektového řízení patří: předmět projektu, čas 

a náklady. Až když se splní všechny požadavky a předem plánované cíle ve stanoveném 

termínu, můžeme projektový management považovat za úspěšný. 

 

Výhody projektového managementu: 

• všichni zaměstnanci, podílející se na projektu, mají jasně stanovenou funkci a 

odpovědnost, 

• předem jsou stanoveny podmínky pro projekt: čas projektu a náklady na projekt, 

• nastavené podmínky umožňují sledovat průběh plnění projektu a porovnávat s plánem, 

• potřebné zdroje jsou k dispozici po dobu trvání projektu, 

• jednoznačné přidělení odpovědností umožní plynulé a efektivní řízení. 
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Řízení projektů se skládá z několika různých činností, které představují logickou 

posloupnost.  

 

Jednotlivé fáze je možno vyjádřit tzv. Demingovým cyklem, neboli cyklus PDCA [5]: 

• Plan - naplánuj,  

• Do - udělej,  

• Check - zkontroluj,  

• Act - pouč se.  

 

Základním principem cyklu PDCA je, že celý cyklus musí být uzavřený. To znamená, že 

vše, co je provedeno podle předem stanoveného plánu je důležité zkontrolovat a výsledky 

přenést do budoucího plánování, zároveň se ponaučit z chyb. Po dokončení začíná celý cyklus 

znovu. Tento nástroj managementu je základem pro neopakování stejných chyb.  

K podrobnější orientaci v problematice projektového managementu je dobré se seznámit 

s některými užívanými pojmy a metodami. 

 

3.1 Six sigma 

 

Six Sigma je tzv. manažerskou filozofií, založenou na principu neustálého zlepšování. 

Cílem celého procesu je snížit počet aktivit, které zpomalují proces, snižují náklady či kvalitu 

apod. Inovace jsou založeny na cyklu zlepšování DMAIC, který je zaměřen na hledání chyb a 

jejich odstraňování. [10] Je to zdokonalený cyklus PDCA, který byl již zmíněn v teoretické 

části. 

 

Proces Six Sigma se dělí na 5 základních fází (viz Obr. 1). Mezi ně patří: 

• Definovat (Define), 

• Měřit (Measure), 

• Analyzovat (Analyze), 

• Vylepšit (Improve), 

• Kontrolovat (Control). 
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Obr. 1 DMAIC cyklus  

Definovat 

 

V tomto kroku je důležité definovat projekt, jeho rozsah a cíle, kterých má být dosaženo. 

Mimo jiné se zde definují zákazníci a jejich požadavky na produkty a služby, a očekávání. 

Popisuje se zde proces, který má být zlepšen. 

 

Měřit 

Cílem měření je zmapování a pochopení procesu. [6] V této fázi je nezbytné získat potřebná 

data pro určení současné výkonnosti procesu (zaznamenávání vstupů a výstupů, sledování 

výskytu vad) 

 

Analyzovat 

Zjištěné data je potřeba podrobně analyzovat a zjistit možný způsob pro zlepšení chyb. 

Zde se zjistí skutečné příčiny problémů. 

 

Vylepšit 

Cílovým procesem je v této fázi navrhnout opatření pro odstranění příčin problémů a 

následné zavedení do systému, aby došlo k optimalizaci. Vše vede ke zvětšení spokojenosti 

zákazníka. 

 

Kontrolovat  

Pro úspěšné splnění všech fází cyklu DMAIC je nezbytné úspěšné odstranění nedostatků 

a zavedení do systému tak, aby se chyby z minulosti znovu neopakovaly. 

 

3.2 Lean 

Metoda Lean je velmi široká metoda řízení. Je založena na několika základních 

principech. Primárně je založena na trvalém zlepšování a zamezení zbytečnému plýtvání. 

Druhý princip je co nejvíce uspokojit zákazníky bez ohledu na to, jakým způsobem. Metoda 
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Lean odstraňuje plýtvání jako velké zásoby, čekání, neefektivní pohyby a manipulace apod. [9] 

Tato metoda využívá lidského rozumu, sílu a flexibilitu. 

 

3.3 Projekt  

Projekt obecně může mít spoustu definicí a můžeme se s tímto názvem setkat v různých 

oblastech, jako je architektura, stavebnictví, strojírenství, elektrotechnika, ICT apod. Mohou to 

ale být i jiné lidské činnosti, které mají více složitějších vazeb mezi dílčími stádii jeho realizace, 

zejména pak, pokud je potřeba hlídat čas nebo náklady na realizaci. To vše ale mnohdy nemá 

v podstatě co dělat s projektovým řízením jako takovým.  

 

 „Projekt je dočasné úsilí podniknuté pro vytvoření jedinečného produktu, služby nebo 

výsledku.“ [1] 

 

 „Projekt je jakýkoliv jedinečný sled aktivit a úkolů, který má: 

• dán specifický cíl, jenž mý být jeho realizací splněn, 

• definováno datum začátku a konce uskutečnění, 

• stanoven rámec pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho realizaci.“ [4] 

 

Jsou to dvě rozdílné definice, podstata obou je však stejná. Je to tedy proces změny, který 

se z počátečních stavů mění na stav požadující. Může to být jakákoliv činnost, která alespoň 

trochu splňuje použití pravidel a metod projektového řízení (od organizace rodinné dovolené 

až po stavby mrakodrapů). Z pravidla projekt trvá maximálně 12 měsíců, je – li to více než 12 

měsíců, lepší je rozdělit velký projekt na skupinu více menších podprojektů, ve kterých se 

dosáhne cílů rychleji. Každý z projektů je jedinečný. Jeho unikátnost způsobuje například to, 

že každý projekt má jiné cíle a plnění požadavků, které jsou účelem projektu, pokaždé se 

setkává jiný tým lidí, dochází ke změně projektových rizik atd. 

Na obrázku 2 je možné vidět základny projektového managementu. Pro úspěšné zakončení 

projektu musí být všechny tři v rovnováze. [7] 
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Obr. 2 Základny projektového managementu  

3.4 Typy řízení v oblasti PM – PMBoK 

 

Project management body of knowledge (dále jen PMBoK) je mezinárodní standard, 

který se zabývá řízením projektů. Tento standart vydává institut PMI (Project management 

institute) – tým profesionálních projektových manažerů. První vydání knihy bylo už v roce 

1987, a již v roce 1996 byl změněn název z Project management body of knowledge na A Guide 

to the Project management body of knowledge, přesto se ale dodnes využívá zkratka PMBoK. 

Tento standart je napsán velmi rozsáhle a proto firmy, které jej využívají mají velkou výhodu 

v tom, že nemusí vymýšlet vše od začátku. Institut PMI popisuje v knize spoustu různých 

situací mezi zákazníkem a dodavatelem, které mohou v praxi nastat. V České republice se 

můžeme se standardem PMBoK setkat hlavně v mezinárodních firmách. [1]  

 

PMBoK dělí celé řízení projektu do 5ti základních oblastí [1]: 

• inicializace (definování), 

• plánování, 

• vykonání, 

• sledování (monitorování), 

• ukončení. 
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3.4.1 Inicializace projektu 

Proces inicializace nebo-li zahájení projektu začíná tím, že se rozhodneme projekt vůbec 

spustit. Dalším předpokladem je stanovení cíle projektu. Na základě toho je možno vydat 

pověření k sestavení podkladů pro manažera o zahájení projektu. V této etapě vzniká nejvíce 

chyb, přitom se jedná o nejdůležitější část pro zajištění kvality celého projektu. 

 

Výstupem zahájení projektu je několik důležitých dokumentů. Mezi ně patří [7]: 

• strategické cíle podniku, 

• dokumentace k nákupu, hodnotící kritéria výběru dodavatele, dokumenty taktického 

řízení podniku, 

• zakládací listina projektu, 

• předběžná definice předmětu projektu. 

 

Zakládací listina projektu 

Je to dokument, charakterizující základní rysy projektu. Obsah závisí pouze na podniku 

a může se tedy výrazně lišit. Měl by se ovšem držet bodů jako jsou např. o jaký projekt se jedná, 

kdo je za něj odpovědný, jak do něj může zasahovat a jaké jsou podmínky a omezení projektu. 

[7] 

 

Předběžná definice předmětu projektu 

Základem pro definici předmětu projektu je souhrn a specifikace všech požadovaných 

cílů a tento dokument je významný po celou dobu trvání životního cyklu projektu. 

Důležitým pojmem v čase zahajování projektu je cíl projektu. Cíl projektu je definovaný 

stav na konci projektu, nově získaná vlastnost nebo dovednost organizace. Za cíl projektu je 

zodpovědný manažer projektu. Bez jasně definovaného cíle by projekt neměl vůbec žádný 

smysl. [7]  

Pro navrhování cílů je možné využít metodu SMART. Je to metodika stanovování cílů 

pomocí anglických slov obsažených v názvu. 

. 

• S - Specific – specifické, konkrétní cíle, 

• M - Measurable – měřitelné cíle, 

• A - Achievable/Acceptable – dosažitelné/přijatelné, 

• R - Realistic/Relevant – realistické/relevantní (vzhledem ke zdrojům), 
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• T - Time Specific/Trackable – časově specifické/sledovatelné. 

 

Po stanovení cílů je nutné stanovit cenu projektu. To je možné na základě předešlých 

projektů nebo obchodním posouzením a vychází z předběžného rozpočtu projektu, který se 

sestavuje v této fázi projektu jako podklad pro jednání o ceně se zákazníky a uzavření kontraktu. 

Při vytvoření ceny je nutné brát ohled jak na zákazníka (přijatelnost ceny), tak i na dodavatele 

(pokrytí nákladů, vytvoření zisku).  

Následně vzniká kontrakt. Je to dohoda mezi prodávajícím a kupujícím. Vzniká určitý 

závazek a očekávání k provedení určitého výkonu nebo dodávka produktu. 

3.4.2 Plánování projektu 

Plánováním je myšlen soubor toho, co by mělo být v celém průběhu vykonáno a jakým 

způsobem. Pečlivým naplánováním je možno předcházet budoucím problémům ve fázi 

realizace. Jedná se o další nedílnou součást etapy projektu a jejím dobrým provedením se 

zvyšuje šance na úspěšnost. Bez precizního naplánování se nemusí včas odhalit chyby, které 

mohou v budoucnu nastat. 

V této fázi projektu je již jmenován tým projektu. Má k dispozici specifické zadání a 

jeho úkolem je vytvořit plán řízení projektu. Výstupy inicializace projektu se přeměňují do 

taktického plánu pro realizaci projektu. Vytváří se projektové dokumenty, a to Definice 

předmětu projektu (tým si pokládá otázku co je potřeba udělat), Plán projektu (jak budou práce 

probíhat) a Podrobný rozpis prací. 

 

Dokument definice předmětu 

Dokument Předběžná definice předmětu projektu již byla zmíněna výše, zde však jde o 

propracovanější verzi, která obsahuje detailní rozpis cílů, detailní popis předmětu, hlavní limity 

a omezení a základní požadavky na kvalitu. Preciznost tohoto dokumentu může z velké části 

ovlivnit průběh projektu jak z hlediska ekonomického, tak personálního i odborného. [7] 

 

Plán projektu 

 Plán projektu je souhrn všech aktivit, které musí být provedeny. Odpovídá na otázku, 

jak se bude postupovat. Zahrnuje metody postupu aplikace řízení, termíny, jednotlivé cíle 

konkrétního projektu, časový harmonogram atd. 
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 Fáze plánu projektu jsou následující [7]: 

• plán řízení projektu, 

• plán řízení předmětu projektu, 

• plán řízení nákladů, 

• plán obsazení projektu, 

• plán řízení projektové komunikace, 

• plán řízení subdodávek, 

• plán řízení rizik, 

• plán řízení kvality. 

 

Podrobný rozpis prací 

 Tento dokument je důležitý pro popis hierarchie prací celého projektového týmu, 

podrobný rozpis toho, co má být vykonáno a nastavení časového plánu projektu. Pro splnění 

účelu dokumentu, je důležité, aby byl při sestavování přítomen celý tým. 

3.4.3 Realizace projektu  

Realizace projektu neboli řízení projektu je aktivita, která se zaměřuje na splňování 

stanovených cílů. Při této činnosti se sleduje a porovnává plán, jež umožňuje projektovému 

manažerovi rozhodovat se. Základním aspektem při realizaci je týmová komunikace. 

Komunikace má za účel spolehlivé předávání informací, koordinace úkolů, kontroly i všech 

nezbytných zpětných vazeb. V této etapě se vytváří produkt.  

 

 Realizace se skládá z: 

• obsazování, 

• delegování, 

• koordinace, 

• motivování, 

• dohledu, 

• školení, 

• poskytování rad. 
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3.4.4 Kontrola projektu 

Monitorování nebo-li kontrola je činnost, která se zaměřuje na zjišťování a ověřování 

skutečného postupu projektu vůči jeho plánu. Proces monitorování a kontroly projektu začíná 

v okamžiku kdy je projekt zahájen a kdy jsou čerpány jeho náklady [7]. Díky náhodným vlivům 

z okolí (např. nedodání zboží, nemocnost pracovníků, poruchy strojů) je téměř nemožné 

dodržet všechny předem stanovené podmínky. Proto je důležité neustále sledovat a 

vyhodnocovat průběh projektu. 

 

Kontrola projektu se skládá ze tří základních částí [7]: 

• měření – sbírání poznatků o stavu projektu a jeho postupu, 

• hodnocení – stanovení, jakou měrou tyto hodnoty naplňují předpoklady stanovené 

Plánem projektu nebo Definicí předmětu projektu, 

• korekce – spuštění akcí, které budou korigovat nežádoucí odchylky. 

 

Je třeba zajistit podmínky pro kontrolu z pohledu předmětu projektu, časového rozvrhu 

projektu, rozpočtu projektu a ostatních kontrolovatelných veličin jako jsou projektová rizika a 

kvalita. 

3.4.5 Ukončení projektu 

Poslední etapou je uzavření projektu, jejíž náplní jsou veškeré činnosti spojené 

s vypořádáním výstupů projektu. Jsou ukončeny veškeré procesy projektového managementu, 

předávají se produkty a probíhá oficiální uzavření vztahů mezi dodavatelem a zákazníkem 

v rámci projektu z pohledu předmětu projektu, rozpuštění projektového týmu a jejich následné 

ohodnocení, archivace dokumentů [7]. 
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4 Analýza stávajícího procesu projektového managementu 

Analýza v rámci této bakalářské práce vychází z osobních zkušeností jednotlivých 

projektových manažerů. V práci je porovnávána konkrétní realizace průmyslového projektu s 

obecnými předpoklady, vycházejícími z teoretické části, zejména ve vztahu k doručování 

projektu a projektových postupů.  

Při porovnávání je dbáno na srovnání jednotlivých milníků projektu, jak navzájem 

korespondují a jak se liší jejich procesní mapy.  

V následujících kapitolách jsou popsány jednotlivé milníky průmyslového projektu. 

4.1 Popis projektu v průmyslové automatizaci 

Projekty, o kterých pojednává tato bakalářská práce, jsou charakteristické tím, že délka 

jejich realizace probíhá v horizontu 3-6 měsíců. Ve velké většině projektů dochází ke 

zdokonalení výrobní technologie tím, že je současná technologie nahrazena novou. Projekt se 

skládá z těchto tří částí: dodávka materiálu a technologického vybaveni, inženýrská činnost a 

projekt manažerská činnost. Druhá a třetí část je reprezentována především objemem 

odpracovaných hodin na příslušné činnosti. Na obrázku 3 je možné vidět posloupnost 

jednotlivých fází v projektech. 

Malý projekt se považuje zpravidla do hranice 200 tisíc euro, závisí to však na posouzení 

konkrétního projektu.  
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Obr. 3 Posloupnost aktivit projektu 

 

 

Předání z obchodního oddělení (Hand over) 

Průběh projektu začíná při předání projektu z obchodního odděleni do inženýrského 

centra v Ostravě. Při tomto předání se zhodnocují všechny základní aspekty projektu jako je 

např. kontrakt a objednávka, důležité kontakty, projektové cíle a rozsah dodávky. Inženýrské 

centrum dodává tyto projekty pro celý region EMEA (Evropa, blízký východ, Afrika). Z toho 

hlediska je důležité, aby při předání byly prověřeny také veškeré kontakty včetně lokální 

servisní organizace ABB, která poskytuje obchodní a zákaznickou podporu na místě realizace 

projektu.  

Velmi důležité informace v průběhu předání projektu jsou také informace o celkovém 

rozpočtu, výnosech a dohodnutých slevách. Většina projektů prochází přes tzv. Pass-thru 

model, kdy lokální pobočka podepisuje kontrakt a objednávku a předává jej interně do jiné 

jednotky v rámci jejich společnosti. Z tohoto obchodu se odvádí lokální jednotce procentuální 

hodnota z výnosu. 

Důležitými informacemi při předání projektu jsou také podmínky doručení a záruky, 

popř. jiné garance. 
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V oblasti automatizace velmi často existují tzv. Technické nebo Produkční garance, 

které bývají přílohou smlouvy a jejich nedodržení je penalizováno ze strany zákazníka. Tyto 

garance se vztahují ke kvalitě nebo výnosu produkce a musí být dodrženy.  

Po předání projektu z obchodního oddělení k realizaci je za projekt plně zodpovědný 

projektový manažer, a to včetně finanční stránky. Následně dochází k interním procesům, které 

jsou nezbytné při „vykonávání“ projektu, tzv. kick-off.  

 

Interní kick-off meeting 

Na základě závěrů z hand-overu je znám rozsah projektu a dá se mj. odhadnout velikost 

hlavního projektového týmu. Všichni členové projektového týmu se sezvou na úvodní 

projektovou poradu, která se nazývá interní kick-off. Kick-off můžeme popsat jako jakési 

vykopnutí projektu. Projekt manažer podrobně představí projektovému týmu celý rozsah 

projektu, a to včetně jeho financování. Jednotliví členové projektového týmu, zpravidla 

odborníci zodpovědní za určitou oblast činností, nezbytnou k úspěšné realizaci projektu, 

napomáhají projektovému manažerovi sestavit podrobný projektový plán a harmonogram 

činností, nutných k realizaci projektu. 

 

Externí kick-off meeting 

Na základě výstupu z interního kick-off jednání je představeno zákazníkovi detailní 

zpracování projektového plánu. Projektový plán zahrnuje projektový tým včetně kompletního 

seznamu zainteresovaných osob s kontakty na ně, tzv. kontakt list a komunikační plán, dále 

pravidla a pokyny projektového managementu, obecné informace o zákazníkovi, zhodnocení 

zdravotních a bezpečnostních rizik při dodávání projektu. Také se zákazníkovi představuje, 

jakým způsobem se dokumenty budou zasílat a časový harmonogram, kdy zákazník má 

očekávat dílčí části plnění projektu, zejména dokumenty, které jsou důležité k odsouhlasení 

zákazníkem. Dále je důležité představit zákazníkovi časový plán s vyznačenými milníky. 

Další nedílnou částí externího kick-offu je detailní představení rozsahu dodávky. 

Zodpovědní členové projektového týmu v tomto okamžiku řeší se zákazníkem technické detaily 

a vymezí odpovědností jednotlivých stran. Také se zde řeší doručení vlastních zařízení a 

ostatních dílů, které nejsou v rozsahu dodávky společnosti) 
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Základní engineering 

V této části projektového plánu jsou zpracovávány základní návrhy projektu 

odsouhlasené na kick-off meetingu, jako jsou např. I/O listy (input, output), systémová 

specifikace, kabelové listy, schémata rozvaděčů, komunikační rozhraní atd.  

 

Detailní engineering 

V detailním engineeringu se vychází ze základních návrhů ze základního engineeringu 

a detailně se zpracovávají úkoly, samozřejmě v souladu s projektovým plánem. Mezi tyto úkoly 

patří například detailní programování nebo projekce. 

 

FAT (Factory acceptance tests) 

V této fázi je téměř dokončena inženýrská část projektu a zákazník je pozván k 

odsouhlasení dosavadního průběhu realizace projektu. Kontrolují se jednotlivé automatizační 

smyčky včetně interpretace grafického rozhraní. Na základě těchto testů se opravují případné 

chyby a nedostatky, popřípadě kontrolují další funkcionality systému. Důležitou součástí těchto 

testů je tzv. FAT protokol, ve kterém se stvrzují již hotové a odsouhlasené dílčí části projektu, 

popřípadě také provedené změny.  

 

Doručení systému 

Doručení k zákazníkovi, to znamená termín, kdy zákazník přejímá systém. (rozvaděč, 

servery, pracovní stanice a jiné komponenty projektu) 

 

Předinstalační fáze 

Zákazníkovi se musí vyspecifikovat vše, co je důležité, aby přichystal a připravil 

podmínky před samotnou vlastní instalací systému na místě. V této fázi je také důležité doručit 

zákazníkovi spoustu potřebné dokumentace, aby vše mohl vyhotovit a připravit podle 

obvyklých standardů a v souladu s touto dokumentací. Pokud nejsou tyto požadavky splněny, 

nemůže začít další fáze projektu. 

 

Instalace 

V této fázi se instaluje dodaný systém na místo, zpravidla při současné odstávce výroby. 

Je velmi důležité podrobně a detailně zpracovat časový harmonogram jednotlivých prací, 

protože délka odstávky je omezená a stojí zákazníka peníze. 

 



25 

 

Uvedení do provozu 

Po nainstalování všech součástí se uvádí systém do provozu a ověřují se všechny 

funkcionality. Nedílnou součástí je např. I/O check, kdy se kontrolují jednotlivé vstupní a 

výstupní signály. Poté se může hotový systém spustit a zprovoznit do testovacího režimu. 

 

Zahájení provozu 

Je fáze, kdy systém přechází z testovacího do produkčního módu a nově dodaný systém 

přebírá veškerou kontrolu nad technologií výroby. V této fázi je důležitý tzv. start-up protokol, 

kde se zaznamenávají chyby, případné vady a záruky dané ve smlouvě. 

 

Body k dopracování (Open points) 

Na základě chyb nebo nedodělků ze start-up protokolu je vytvořen seznam závad a 

nedodělků, které musí být odstraněny. Tyto nedodělky neovlivňují produkci, ale musí být 

vyřešeny před finálním předáním projektu. 

 

Předání (Final acceptance) 

Po vyřešení všech nedostatků a nedodělků se přistupuje k tzv. final acceptance, tedy 

finálnímu předání projektu. Tento milník je velmi důležitý z hlediska převzetí záruky za dílo, 

mj. to také současně znamená, že od tohoto data podpisu final acceptance protokolu běží záruka, 

pokud není v kontraktu uvedeno jinak. 

 

Zpětná vazba od zákazníka 

Po uzavření projektu je důležité získat zpětnou vazbu od zákazníka, jak byl spokojený 

s prací celého projektového týmu, jestli systém splnil jeho očekávání v plném rozsahu, a také 

je požadováno, aby zhodnotil celý průběh projektu. 

 

Uzavření projektu 

V tomto závěrečném bodu se interně zhodnocuje průběh projektu a společně se zpětnou 

vazbou od zákazníka se reportují tyto oblasti:  

• časová oblast – zda byl dodržen časový harmonogram,  

• finanční oblast – zda byl splněn rozpočet. 

  

Je potřeba vyhodnotit projekt jako celek a poučit se z chyb, které nastaly. 
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4.2 Definování 

Základním podnětem pro zlepšování procesu projektového managementu v podniku 

ABB byl počet spotřebovaných hodin projekt manažerů, který výrazně přesahoval u některých 

projektů rozpočet. Obecné pravidlo kalkulovaných hodin projekt managementu se nachází mezi 

třemi až pěti procenty z celkové ceny projektu. Po prověření několika posledních projektů se 

zjistilo, že tato část rozpočtu byla překročena, a to mnohdy o více než 5 %. Proto se ABB snažilo 

hledat cesty, jak vylepšit některé procesy a zjednodušit tyto procesy pro výrazné snížení 

spotřebovávaných projekt manažerských hodin. Z předchozí analýzy vzešlo, že průmyslové 

projekty nejsou výrazně odlišné od obecné praxe a že kapitola rozpočtu projektového 

managementu nebyla podhodnocena.   

Výchozí akcí, která nastínila plno podnětů k této bakalářské práci, bylo uspořádání 

brainstorming meetingu, kde projekt-manažerský tým vyhodnotil průběh celého průmyslového 

projektu (viz Obr. 4). Tyto poznatky byly sepsány na flip chartu a vytvořena časová osa. Viz 

obrázek níže.  

 

Obr. 4 Brainstorming 
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4.3 Měření 

 

Pro popis projektu byly použity procesní mapy jednotlivých fází projektu, jejich 

zhodnocení na základě délky a časové souslednosti procesu. Zhodnocení procesních map 

sloužilo k zjištění informací, kde se v podniku nacházejí potenciální slabá místa a překážky. Po 

nalezení problémů se následně vyhodnotil celý proces a bylo navrženo řešení pro zefektivnění. 

 

Předání z obchodního oddělení 

Jako první impuls je v této procesní mapě (viz Obr. 5) zobrazena poptávka od zákazníka 

do obchodního oddělení, kde se po zpracování obchodním oddělením odesílá nabídka rozsahu 

projektu, základní harmonogram a rozpočet. Pokud to zákazníkovi vyhovuje a obchodní 

oddělení objednávku příjme, zasílají se informace projektovému manažerovi, který musí 

schválit rozpočet, rozsah, smlouvy a další náležitosti. Pokud je to všechno v pořádku, přechází 

se k další fázi, která se nazývá interní kick-off. Pokud něco v pořádku není, či neproběhne 

přijetí objednávky obchodním oddělením, musí se jednotlivé fáze zopakovat. 

 

Obr. 5 Procesní mapa-předání z obch. oddělení 

 

Už zde se nachází prostor pro zlepšení, protože u malých projektů dochází k podcenění 

nutnosti vytvoření plnohodnotného plánu. 
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V průběhu projektu se dělají běžné činnosti jako např. hledání základních údajů o 

projektu. Pro příklad je možné myslet na to, že takové údaje hledá manažer zhruba 10krát za 

projekt a tato činnost trvá v přepočtu přibližně 10 minut. Důvodem je absence detailního 

plnohodnotného plánu, který se běžně zpracovává pro rozsáhlejší projekty. Při dalších 

činnostech jako je jednání se zákazníky se tvoří nové dokumenty, kde se znovu vytváří hlavička, 

seznam účastníků apod. což se dělá přibližně 15krát za projekt. Vytvoření takového dokumentu 

může trvat 15 minut.  

Další plýtvání z hlediska času je zejména při reportování na konci projektu nebo při 

průběžném reportování, kdy je důležité udržovat přehled o rozpočtu. Vytvoření takových 

dokumentů trvá desítky minut. 

Jako poslední důležitá činnost je vytvoření úplné analýzy rizik spojených s projektem. 

Vytvoření takové analýzy nezabere zdaleka tolik času, v porovnání se skutečným rizikem a 

jeho případnými následky, což může být i 8-10 hodin za projekt. 

 

𝑇 = ∑(𝑖𝑛 ∗ 𝑡𝑛)  

          

T – celkový čas 

i – cyklus opakování procesů 

t – čas trvání jednoho procesu 

n – počet hodnot  

 

𝑇1 = (10 ∗ 20) + (15 ∗ 20) + (2 ∗ 600) 

𝑇1 = 1700 min ≐ 28,33 hod  

 

Po propočtu bylo zjištěno, že projektový manažer potřebuje až 28 hodin času na plnění operací 

bez vytvoření plánu malých projektů. V úvaze bylo počítáno s řešením dvou rizik. 

 

 

Interní kick-off 

Interní kick-off probíhá pouze ve firmě, zákazník se této fáze neúčastní (viz Obr. 6). 

Potom, co projektový manažer schválí objednávku, je jeho úkolem vyhodnotit lidské zdroje a 

vyslat požadavek na přidělení lidských zdrojů liniovému manažerovi. Pokud jsou lidé pro práci 

dostupní, úkol přebírá enginering, který musí projektový tým sestavit. Pokud lidé pro práci 

dostupní nejsou, je třeba využít externích subdodavatelů. Dále musí projektový manažer 
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detailněji naplánovat rozpočet a určit možná rizika. Poté se mu přiřadí projektový tým, kde 

společně naplánují detailní harmonogram a plánování rozsahu projektu z čehož vyplývá 

specifikace komponent a následné vytvoření projektového plánu. Z praxe u menších projektů 

se ne vždy koná Interní kick-off v celé své hloubce, a ne vždy se vytváří projektový plán. 

Z hlediska obecného projektového managementu dle PMBoK je však vytvoření projektového 

plánu nezbytné. Funguje pak jako hlavní dokument, který se udržuje po celou dobu projektu a 

zapisují se tam možná rizika a změny. 

 

 

Obr. 6 Procesní mapa-interní kick-off  

 

Externí kick-off 

Zde (viz Obr. 7) je důležité zaměřit se na komunikaci mezi zákazníkem a projekt 

manažerem. Zákazníkovi se představuje projektový tým, detailní harmonogram, rozsah 

projektu, a pokud se vším souhlasí, přechází se do specifikace komponent a následné zahájení 

realizační fáze projektu. 
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Obr. 7 Procesní mapa-externí kick-off 

 

 

 

Základní engineering, detailní engineering a FAT 

Zahájení realizace začíná ze strany projektového manažera (viz Obr. 8). Ten z jedné 

strany řídí nákupy, komunikuje se zákazníkem, monitoruje bezproblémový průběh projektu a 

na druhé straně je engineering, kde se starají o práce na projektu, realizují změny, problémy či 

nové požadavky a pokud se dokončí práce na projektu, přechází se k doručení projektu. Pokud 

dochází k problému nebo je potřeba změny, rozhoduje projektový manager a začne se pracovat 

na změně. V případě, že je potřeba větší změny, komunikuje se se zákazníkem. Z hlediska 

obecného projektového managementu dle PMBoK je důležité věnovat pozornost vytvoření 

komunikační matice, kdy ne u každého požadavku musí být nutně vtažen projektový manager. 

Stačí, aby byl o tomto problému obeznámen nebo jen přidán v kopii do emailové 

korespondence. Z hlediska úspory hodin projektového managera je přínos vyloučení tohoto 

procesu velmi důležitý. 



31 

 

 

Obr. 8 Procesní mapa-základní engineering, detailní engineering, FAT 

 

Když nastává problém v engineeringu, tento tým nejdříve sděluje problémy 

projektovému manažerovi, který musí informace přeposílat zákazníkovi. Projekt manažer však 

nerozumí do detailu technickým záležitostem. Při vyjasnění komunikace mezi týmem, který se 

stará o realizaci a zákazníkem, by se ušetřila spousta času projektovému manažerovi. 

Jednoduchých technických problémů bez nutnosti zapojení projektového manažera je přibližně 

20 za projekt a jeden takový e-mail trvá zpracovat (vyhodnotit a přepsat) cca 10 minut. 

 

𝑇 = ∑(𝑖𝑛 ∗ 𝑡𝑛)  

          

T – celkový čas 

i – cyklus opakování procesů 

t – čas trvání jednoho procesu 

n – počet hodnot  

 

𝑇2 = 20 ∗ 10 

𝑇2 = 200 min ≐ 3,33 ℎ𝑜𝑑 
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Po propočtu bylo zjištěno, že komunikace, která prochází přes projektového manažera 

u menších projektů zabírá až 3 hodiny času. 

 

Před-instalační fáze, instalace, uvedení do provozu, zahájení provozu 

Při zahájení před-instalační fáze (viz Obr. 9) je pro projektového manažera důležitým 

úkolem, aby zjistil, zda je zákazník připraven na instalaci, a pokud ano, je potřeba zhotovení 

detailního harmonogramu pro instalaci a uvedení do provozu. Dalším krokem je určení 

projektového týmu při uvádění do provozu. Po těchto přípravách je možné přejít k instalaci, 

uvedení do provozu a zahájení provozu se souhlasem zákazníka a k opětovnému obnovení 

provozu. Po úspěšném zakončení a uvedení do provozu je vytvoření seznamu bodů 

k dopracování a následuje samotné zahájení provozu. 

 

Obr. 9 Procesní mapa-před-instalační fáze, instalace, uvedení do provozu, zahájení provozu 

 

Ukončení projektu 

Po zahájení provozu je systém funkční, ale je důležité vyřešit všechny vady a nedodělky 

(viz Obr. 10). Po vyřešení začíná ukončovací fáze projektu a projekt se předává zákazníkovi.  

Důležitá je zpětná vazba od zákazníka a celkové zhodnocení projektu, kde se hodnotí finanční 

stránka, stránka dodržení časového harmonogramu a případné ponaučení se z chyb. 
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Obr. 10 Procesní mapa-ukončení projektu  

 

 

Standardizace projektových dokumentů 

 

Všech částech projektu je nutné vytváření a doručování dokumentů. Jedná se např. o 

doručení části projektu, zaslání podkladů pro schvalovací proces apod. Stávající způsob 

vytváření specifických dokumentů k jednotlivým částem projektu zabírá mnoho hodin 

projektové práce. Podle vytvořených procesních map je k doručení 7 dokumentů a každá výroba 

jednotlivého dokumentu trvá v přepočtu 1-2 hodin. 

 

𝑇 = ∑(𝑖𝑛 ∗ 𝑡𝑛)  

          

T – celkový čas 

i – cyklus opakování procesů 

t – čas trvání jednoho procesu 

n – počet hodnot  

 

𝑇3 = 7 ∗ 120 

𝑇3 = 840 𝑚𝑖𝑛 = 14 ℎ𝑜𝑑 
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Po výpočtu bylo zjištěno, že vytváření projektové dokumentace může zabrat až 14 hodin 

času. 

V tabulce 2 jsou shrnuty všechny celkové časy. 

 

Tab. 2 Souhrn celkových časů 

Fáze Čas Tn hod 

Předání z obchodního oddělení 1 28,33 

Engineering 2 3,3 

Standardizace dokumentů 3 14 

 

4.4 Analýza 

V této kapitole je důležité zaměřit a analyzovat opravdové příčiny, které přispívají 

ke vzniku ztráty času projektového manažera. Byl vytvořen Ishikawův diagram příčin a 

následků. (viz Obr. 11). 

 

 

 
Obr. 11 Ishikawův diagram příčin a následků ztráty času projektového manažera  
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Většinu zmíněných problémů v této analýze nelze ovlivnit přímou prací projektového 

manažera. Ten je totiž závislý na ostatních subjektech. Pouze větev Projektový manažer náleží 

přímo jemu včetně doručovaných výsledků. 

 

Jak je zmíněno v předchozí kapitole, mezi nejzásadnější problémy, které vyplynuly 

z měření patří: 

• nevytvoření projektového plánu – u malých projektů, 

• neefektivní komunikace – nedostatečně rozlišené role při komunikaci, 

• dlouhá doba dodání dokumentů – standardizace. 
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5 Návrhy pro zlepšení procesu projektového managementu 

Z analýzy se potvrdila tři slabá místa projektového managementu, která by bylo možné 

zlepšit. V této kapitole jsou rozpracovány návrhy, při kterých by se dosáhla úspora času 

projektového manažera a tím by tak došlo k zefektivnění celého procesu. 

 

5.1 Vytvoření projektového plánu i u malých projektů  

Z hlediska úspory času je v analýze dokázáno, že vytvoření projektového plánu má 

smysl i u malých projektů, a to zejména v běžných činnostech, kdy projektový plán slouží jako 

základní dokument celého projektu. Zde jsou naznačena možná řešení, jak zlepšit stávající 

situaci:  

• vytvoření plnohodnotného plánu pro každý projekt včetně těch malých, 

• vytvoření zjednodušeného projektového plánu pro malé projekty,  

• nevytvářet projektový plán pro malé projekty, ale stanovit akční plán 

jednotlivých úkolů. 

 

Nevytvořením projektových plánů je základní problém, a ačkoliv se vytvoří akční plán, 

kde se určí všechny základní aspekty projektu, je podcenění zejména v oblasti rizik velice 

riskantní a může vést i k nedokončení projektu. Na druhou stranu vytváření plnohodnotného 

projektového plánu se zdá být zbytečné a z hlediska potřebného času velmi drahé.  

Nejlepším řešením je najít pomyslný střed, jakýsi kompromis mezi krajními řešeními, 

který by zahrnul analýzu rizik a ušetřil čas projektovému manažerovi ve všech běžných 

činnostech. Jedná se o vytvoření zjednodušeného projektového plánu, který však zahrne 

všechny oblasti plnohodnotného plánu.  

 

Realizace takového řešení by byla možná následujícím způsobem (viz Obr. 12): 
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Obr. 12 Procesní mapa pro vytvoření zjednodušeného projektového plánu u malých projektů 

 

U velkých projektů se vytváří detailní zpracování třech dokumentů, které byly uvedeny 

v kapitole 3.4.3. Návrhem tohoto řešení je vytvoření zjednodušeného plánu, který by měl 

alespoň v minimu obsahovat termíny, rozsah projektu, cíle a zaměření projektu, které se 

přeposílají z obchodního oddělení. Následovně by se měl zpracovat zjednodušený rozpis prací, 

který povede k vytvoření matice odpovědností, aby se ujasnilo, kdo za co nese odpovědnost. 

Následně se návrh zjednodušeného plánu přeposílá engineeringu, který musí zpracovat 

specifikaci, a poté se následně provádí interní kick-off. Z něj by měl vyplynout zjednodušený 

harmonogram, odhady materiálních a lidských zdrojů, analýza rizik a vyhotovený finální 

zjednodušený plán projektu. 

Z měření vyplynulo, že bez projektového plánu zabírají běžné administrativní úkony až 

28 hodin, včetně vyřešení 2 rizik, se kterými se na počátku nepočítalo. Naopak vytvoření 

zjednodušeného plánu může zabrat 16 hodin.   

Dle těchto předpokladů tedy vyplývá, že úsporou času může být až 14 hodin práce 

projektového manažera. 

5.2 Zefektivnění komunikace 

Z analýzy vyplynulo, že při komunikaci vzniká prostor pro zlepšení mezi projektovým 

manažerem, engineeringem a zákazníkem. 
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Možná řešení, jak vylepšit stávající situaci jsou následující: 

• pořádat více projektových schůzek celého projektového týmu a zákazníka, 

• vyhradit pracovníky zodpovědné pro řízení komunikace mezi projektovým 

manažerem, engineeringem a zákazníkem, 

• vytvořit komunikační matici 1. 

 

Vyhrazení pracovníka, který by řídil komunikaci je velmi finančně náročné, proto není 

výhodné. V průběhu projektu je nutné pořádat projektové porady a schůzky, ale kvůli 

dodatečným dotazům není efektivní pořádat jej znovu a s účastí celého projektového týmu. 

Nejvýhodnější se jeví vytvoření komunikační matice, kde budou jasně definovány typy 

komunikací, jejich četnost, médium a zodpovědný pracovník.  

 

Nejdříve je třeba upravit procesní mapu (viz Obr. 13), z důvodu zlepší rozhodovacího 

procesu. V aktualizované procesní mapě je červenou barvou zobrazena změna oproti mapě 

předchozí. Pokud vznikne problém při realizační fázi u projektového týmu, důležitou otázkou 

je, zda-li je problém technického charakteru. Pokud ano, tým zasílá e-mail o problému přímo 

zákazníkovi a projektovému manažerovi se zasílá pouze kopie tohoto dokumentu. V předchozí 

procesní mapě šly všechny problémy ať už technické či netechnické přes projektového 

manažera a tím se zbytečně ztrácí čas. V případě, že problém není technický a je závažný, 

komunikace zůstává stejná s tím, že se nejdřív zašle e-mail projektovému manažerovi a až poté 

zákazníkovi.  

 

                                                 
1 Dle PMBoK je důležité vyjasnit komunikační proudy hned na začátku projektu již v přípravě projektového plánu. K tomuto 

účelu slouží tzv. komunikační matice. Je důležité zde určit typy komunikací a role jednotlivých účastníků. 
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Obr. 13 Návrh vylepšení procesní mapy pro komunikaci se zákazníkem a engineeringem  

 

  Základem komunikační matice je vyjasnění rolí a odpovědnosti za jednotlivé typy 

komunikace. Dále se zohledňuje prostředek, kterým se komunikuje a také jak často. Nakonec 

je také vhodné zmínit druhy výstupů a komu se tyto budou zasílat.  

V návrhu je také určeno, že veškerá technická dokumentace a její změny se budou řešit 

emailovými zprávami nebo konferenčními hovory a jejich četnost bude dle potřeb daného týmu. 

Zodpovědný je za ni vedoucí pracovník projektového týmu a tuto komunikaci bude hlásit 

projektovému manažerovi. 

 

V tabulce 3 je zobrazen možný návrh komunikační matice. 
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Tab. 3 Návrh komunikační matice 

Komunikační matice 

Typ 

komunikace Cíle Prostředek Frekvence Odpovědnost Výstupy 

            

Kick off 

meeting  

Představení 

projektového 

týmu a 

projektu, 

posouzení 

projektových 

cílů a přístupu k 

řízení 

Osobně Jednou 
Projektový 

manažer 

- Program 

jednání 

- Zápis z 

porady 

        

Technická 

komunikace 

Kontrola stavu 

projektu s 

týmem 

E-mail 

Konferenční 

hovor 

Podle 

potřeby 

Vedoucí 

Projektového 

týmu 

-Hlášení PM 

        

Komunikace 

přes e-mail 

Distribuce 

poznámek 

z jednání, 

sdílení 

informací a 

otázky a 

odpovědi mezi 

jednáními  

E-mail 
Podle 

potřeby 

Projektový tým 

(kopie vždy 

projektovému 

manažerovi) 

-E-mail 

-Doručitelné 

dokumenty 

       

Průběžné 

projektové 

jednání 

Oznámení stavu 

projektu včetně 

aktivit, 

problémů a 

pokroků 

Konferenční 

hovor 
1x za týden 

Projektový 

manažer 

- Program 

jednání 

- Zápis z 

porady 

 

 

Vytvořením komunikační matice jako je tato se může ušetřit až 3 hodiny u každého projektu. 

 

5.3 Zkrácení doby doručování dokumentů 

Obsahem dokumentu je hlavní informace o předmětu dokumentu. Předmět dokumentu 

popisuje objekt, kterým může být výrobek, proces, organizace, nebo událost atd. Každý 

dokument by měl mít hlavičku a obsah, který může být složen z několika částí, z nichž každá 

má vlastní funkci, např. tabulka obsahu, odkazy, navigační přehled, výkresy a příloha. 
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Při analýze bylo vyhodnoceno, že stávající způsob vytváření a doručování dokumentů 

a následné zkrácení doby by bylo možno řešit těmito způsoby: 

• standardizovat projektovou dokumentaci, 

• nedoručovat projektovou dokumentaci, 

• doručovat bez náležitostí podle normy ISO 9000 

 

Dle interních směrnic firmy existují závazná pravidla pro přístup k projektové 

dokumentaci. Ne všechny divize a střediska tyto pravidla dodržují, zejména v oblasti 

administrativních dokumentů. Tato směrnice má základ v technické dokumentaci a jasně daná 

pravidla pro práci a číslování dokumentů. Vytváření dokumentů, dokumentace a správa 

dokumentů je důležitá pro budoucí použití, a proto je nedoručování projektové dokumentace 

praktický nemožné. 

Všechny dokumenty musí mít hlavičku dokumentu, obvykle jako záhlaví na všech 

stránkách.  Cílem dokumentu je dát zákazníkovi při otevírání dokumentu přímý a jasný přehled 

o dokumentu, jeho platnosti, původu a obsahu. Dalším cílem je usnadnit používání a 

manipulaci. Požadavky na hlavičku dokumentu jsou řízeny managementem kvality v normě 

ISO 9000.  

Z toho vyplývá že nejlepším možným řešením je standardizace projektové 

dokumentace. 

 

V tabulce 4 je návrh, jak by mohla vypadat hlavička jednoho ze standardizovaných 

dokumentů. 

 

Tab. 4 Návrh hlavičky standardizovaného dokumentu 

 Společnost       

Vydáno oddělením Datum Jazyk Revize Stránka 

Realizační oddělení 

 

 

 

03-02-2018 CZ A 1/12 

 

 

 

Druh 
dokumentu 

Protokol o uvedení do provozu Stav 
dokumentu 

Vydaný - Schválený 

Číslo 
projektu 

P0005 Název 
projektu 

Průmyslový projekt  

Jméno 
autora 

Barbora Čapková Distribuce Zákazník 
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V konkrétním případě je možno hlavičku rozšířit o údaje, které jsou potřebné 

v jednotlivých dokumentech. Projektový manažer by pak mohl tuto hlavičku vyplnit pouze 

jednou a poté ji kopírovat napříč všemi dodávanými dokumenty.  

Tímto řešením by se při každém projektu mohlo ušetřit až 12 hodin času projektového 

manažera. Původní celkově zahrnutý čas pro tvorbu dokumentů 14 hodin, uvedený v tabulce 2 

je zkrácen o jedno vyplnění standardizované hlavičky, která je pak využívána ve všech dalších 

dokumentech. 
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6 Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývala zlepšením procesů projektového managementu ve firmě 

ABB. Při realizaci práce byly použity obecné předpoklady řízení projektů dle standardů 

PMBoK a problémy byly zhodnoceny podle metodologie Lean Six Sigma. Základním 

podnětem pro zlepšování procesu projektového managementu v podniku ABB bylo, že počet 

spotřebovaných hodin projektových manažerů u některých projektů výrazně přesahoval 

rozpočet, a to někdy až o 5 % z celkového rozpočtu projektového managementu. Po rozhovoru 

s projektovým manažerem, byly vytvořeny procesní mapy průběhu projektu a analýzou těchto 

map bylo zjištěno, že vznikají tři hlavní úskalí při realizaci projektu. Obsahem této práce jsou 

také konkrétní návrhy na zlepšení.  

Prvním návrhem je vytvoření projektového plánu i u malých projektů, což dosud nebylo 

obvyklé. Plán se aktuálně vytváří pouze u větších projektů, ale dle PMBoK se doporučuje, že 

důležitý je i plán u projektů jakéhokoli charakteru a velikosti. Vytvoření takového plánu zabere 

přibližně 16 hodin, ale po vytvoření se může návaznými procesy, které z projektového plánu 

vychází, ušetřit navíc až 12 hodin. 

Dalším místem, kde je prostor pro zlepšení, je komunikace. Při realizaci vznikají potíže 

technického charakteru, zbytečně se projektový tým obrací na projektového manažera, který 

informaci přeposílá zákazníkovi, zákazník zpět projektovému manažerovi a ten projektovému 

týmu. Konceptem návrhu je vytvoření komunikační matice, kdy jsou dána jasná pravidla a 

v konkrétním případě, projektový tým při technických dotazech zasílá informaci o technickém 

problému přímo zákazníkovi s kopií projektovému manažerovi. Při každém projektu se tak 

může ušetřit až 3,5 hodiny práce projektového manažera. 

Posledním návrhem je standardizace dokumentů, protože v podniku se opakovaně 

vytváří stále stejné dokumenty. Návrhem je vytvoření funkčních šablon, kdy by mohl na 

každém projektu projektový manažer ušetřit až 12 hodin času. 

Téma práce je svým rozsahem velmi obsáhlé a podobnou analýzou by se dalo uspořit 

také i v jiných oblastech, návazných na projektový management a samotnou realizaci.  
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