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Příloha č.1 - Standardizovaný rozhovor s jednateli firmy 

Respondenti: jednatelé firmy   Tazatel: autor              Datum:22.2.2011 

Cíl: Získání základních informaci o aktuální situaci a projektovém řízení firmy 

Otázka č.1:  

Jaká je organizační struktura společnosti? 

Odpověď: 

 

 Pozorování: 

 

Otázka č.2: 

Jak hodnotíte současný management firmy? 

Odpověď: 

 

 Pozorování: 

 

Otázka č.3: 

Jak hodnotíte současný stav prodejnosti a oprav vozů 

v rámci firmy? 

Odpověď: 

 

 

 Pozorování: 

 

Otázka č.4: 

Jaký je současný vztah firmy k realizování projektů? 

Odpověď: 

 

 Pozorování: 

 

Otázka č.5: 

Má firma stálého projektového manažera? 

Pokud nemá, plánujete tuto pozici vytvořit? 

Odpověď: 

 

 

 Pozorování: 

 

Otázka č.6: 

Jste spokojený s průběhem projektu vytvoření 

pobočky v roce 2008? 

Odpověď: 

 

 

 Pozorování: 

 

Otázka č.7: 

Jaká je vaše představa na vytvoření návrhu projektu, 

který má za cíl realizovat expanzi firmy do dalšího 

města? 

Odpověď: 

 

 

 Pozorování: 
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Příloha č.2 - průzkum silných a slabých stránek 

Prosím o vyplnění anonymního dotazníku, jehož vyhodnocení bude sloužit pro účely mé bakalářské práce, která 

má za cíl vytvořit návrh projektu vytvoření pobočky firmy BONO auto s.r.o. 

Pro hodnocení použijte číselné vyjádření v intervalu 1-10, kde: 

0 – nejmenší hodnota 

10- největší hodnota 

 

Interní silní stránky Ohodnocení  

Tradice firmy BONO auto s.r.o.  

Zkušenosti nového managementu  

Reklamní akce firmy  

Zkušenosti s realizací projektů, jako vytvoření pobočky F-M  

Subvence společnosti Renault  

Interní slabé stránky Ohodnocení  

Velká finanční náročnost  

Chybí stálý projektový manažer  

Nedostatek vlastního personálu pro pobočku v Opavě  

Externí příležitosti Ohodnocení  

Umístění pobočky  

Spolupráce s Centrum Moravia  

Nové technologie (elektromobily)  

Počet registrovaných vozů v okrese, který přináší možnosti pro servis  

Příspěvky za sešrotování vozu  

Externí hrozby Ohodnocení  

Stávající konkurence  

Otevření nových konkurenčních prodejen  

Možnost vzniku nových servisních dílen  
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Příloha č.3 - průzkum rizikových činností 

Prosím o vyplnění anonymního dotazníku, jehož vyhodnocení bude sloužit pro účely mé bakalářské práce, která 

má za cíl vytvořit návrh projektu vytvoření pobočky firmy BONO auto s.r.o. 

 

Pro hodnocení použijte číselné vyjádření v intervalu 1-10, kde: 

Pravděpodobnost výskytu: 1- malá  10- vysoká 

Významnost rizika:  1- malá  10- vysoká 

pravděpodobnost odhalení: 1- vysoká 10- malá 

Č. Riziko Pravděpodobnost 

výskytu 

Významnost 

rizika 

pravděpodobnost 

odhalení 

1 Povolení stavební části    

2 Oprávnění provozní části    

3 Kupní smlouvy    

Č. Riziko Pravděpodobnost 

výskytu 

Významnost 

rizika 

pravděpodobnost 

odhalení 

4 Růst provozních nákladů    

5 Navýšení cen technologií    

6 Nedostatek cizího kapitálu    

7 Nedostatek vlastního kapitálu    

Č. Riziko Pravděpodobnost 

výskytu 

Významnost 

rizika 

pravděpodobnost 

odhalení 

8 Nedostatek pracovní síly    

9 Přebytek pracovní síly    

10 Nedostatečná kvalifikace    

11 Nedostatečná kontrola    

12 Špatné pracovní podmínky    

13 Špatná organizace    

Č. Riziko Pravděpodobnost 

výskytu 

Významnost 

rizika 

pravděpodobnost 

odhalení 

14 Nesplnitelné termíny    

15 Nekvalitní dodavatelé    

16 Dodatečné změny v projektu    

17 Nesprávná koordinace prací    

Č. Riziko Pravděpodobnost 

výskytu 

Významnost 

rizika 

pravděpodobnost 

odhalení 

18 Nedostatečná poptávka    

19 Velká konkurence    

20 Nedostatečný marketing    

 


