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1 Úvod 

 

Investice do stavby nebo rekonstrukce nemovitostí nebývají malé a právě kvalitní dílčí 

rozhodování projektu zaručí správné a smysluplné nakládání s finančními prostředky. 

Požadovaná změna, ať už se týká nové stavby nebo rekonstrukce, realizovaná dle 

individuálního projektu pak odráží osobnost jeho obyvatel či těch, kteří mají s budovou 

nějaký podnikatelský záměr, prezentuje také jejich životní styl a přístup k životu. Také během 

výstavby se mohou vyskytnout nečekané problémy, se kterými projekt nepočítal, které se 

projeví hlavně při oceňování stavby. Z uváděných důvodů je tedy vhodné mít projekt 

dostatečně promyšlen. Je na místě si také uvědomit, že již v počátečních fázích plánování 

ovlivňuje budoucnost velkého časového úseku, a především investování často značných 

finančních prostředků. Konečné rozhodnutí o realizaci projektu je na investorovi, ten musí 

vědět, co od projektu očekává.  

Majitel Baru a restaurace Astron již delší dobu přemýšlí o revitalizaci svého podniku. 

Letošním rokem jeho myšlenky dozrály natolik, že se začne s jejich realizací. Výběr, že se 

bude rekonstruovat právě terasa, byl ovlivněn převážně jejím stavem. Jelikož je nutné provést 

stavební úpravy, které jsou náročné jak na čas, tak převážně na finance, byla vybrána právě 

rozhodovací analýza jako nástroj pro správné určení způsobu rekonstrukce.   

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku rozhodování a na projektové řízení. 

Zahrnuje, co by mělo předcházet tomu, než učiníme jakékoliv manažerské rozhodnutí a také, 

jaká jsou specifika rozhodovacích procesů. V prvotní fázi je kladen důraz na popis 

teoretických východisek, keré budou využity v rámci praktické části, kde bude také popsán 

záměr, kterého chceme dosáhnout a na jehož základě bude sestavena nejvhodnější strategie 

pro jeho realizace. Samostatnou část práce tvoří návrh vlastního projektového řešení pro 

rekonstrukci terasy, který bude sestaven na základě předchozích rozhodnutí a bude zahrnovat 

všechny podstatné náležitosti projektu, jako jsou popis, zdůvodnění, finanční plán (rozpočet), 

časový harmonogram, odpovědnost a kompetence v rámci řízení projektu a jeho kontrolu. 

Projekt nebude obsahovat „technické řešení“ (stavební projekt), které bude realizováno 

odbornou stavební firmou. 

V práci jsou využívány metody klasifikační, deskriptivní a neposlední řadě je použita 

rozhodovací analýza. 
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Cílem této práce je nalezení vhodného řešení pro naplánování a samotnou realizaci 

rekonstrukce venkovní terasy Baru a restaurace Astron, tzn. na základě objektivních dat za 

pomocí využití rozhodovacích metod určit nejvhodnější variantu pro realizaci rekonstrukce 

terasy a sestavit projekt, který bude založen na podložených hodnotách, a zároveň bude jasný, 

stručný a bude možné jeho reálné využití v praxi.  
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2 Rozhodování a jeho specifika 

Rozhodnutí je včasné a správné určení, co je za dané situace nejvhodnějším řešením a 

kdo, jak a kdy to má udělat. Ke konečnému rozhodnutí slouží rozhodovací procesy, které jsou 

úzce spjaty s řídícími procesy. Na jejich provázanost, typologii procesů a strukturu 

rozhodovacích procesů – tedy postup který by měl samotnému rozhodnutí předcházet, se 

zaměřím v této kapitole. 

2.1 Základní pojmy, definice 

Rozhodování je proces, který nás provází opravdu každou chvíli. Hned ráno se 

rozhodujeme, co budeme snídat nebo v čem vyrazíme do práce. Tato rozhodnutí provádíme 

sami a neseme za ně odpovědnost. Manažerské rozhodování však musí být založeno na určité 

racionalitě a také manažer nese za své rozhodnutí odpovědnost, důsledky špatného (nebo také 

správného) rozhodnutí však nese jeho podnik. Dle Fotra a kol. (2006) je rozhodování jednou 

ze základních manažerských aktivit a podle kvality rozhodování se odvíjí i výsledky a 

efektivnost fungování podniku. 

Nutno podotknout, že rozhodování je jednou ze složek řízení. Jak uvádí Zonková 

(2003, str. 1): “Proces řízení můžeme chápat jako specifické, cílevědomé působení řídícího 

subjektu (lidí) na řízený objekt (národní hospodářství, jeho složky) v souladu s objektivními 

zákonitostmi jeho vývoje a s možnostmi jejich změny v čase“. 

Dle Skořepy (2005) je rozhodování proces, při kterém jedinec volí nejlepší akci ze 

všech možných akcí. Jeho volba je taková, která nejlépe naplní dané možnosti.  

Rozhodnutí jako takové je tedy vrcholem tzv. rozhodování či rozhodovacího procesu. 

Zonková uvádí (2003, str. 9): “teorie rozhodovacích procesů v řízení definuje rozhodovací 

procesy jako sled funkčně vymezených, časově oddělených fází, jejichž racionální průběh si 

vyžaduje speciální postupy, techniky a metody a vhodné institucionální řešení“.  Rozhodování 

je považováno za samostatnou disciplínu – rozhodovací vědu. 

Možnosti nazýváme preference (z latinského prae-feró, dávám přednost, stavím do 

popředí). Abychom mohli něco preferovat, musí zde existovat předpoklad, že máme určitou 

volbu nebo možnost výběru. Zvláštní kategorii tvoří v ekonomické oblasti preference 

spotřebitelů při nákupu zboží či služeb.  
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Obecně lze konstatovat, že rozhodnutí, resp. jeho učinění, reaguje na určitý problém. 

V tomto případě lze za problém považovat jakoukoliv odchylku, jejíž odstranění je potřebné, 

ale neznáme způsob řešení. Pro rozhodování je podstatné, zda existuje pouze jediné možné a 

akceptovatelné rozhodnutí nebo více možností (variant řešení). 

Rozhodovací proces je možno považovat za výchozí fázi řízení, jež má úzkou vazbu 

na plánování. Dle Zonkové (2003) lze jeho roli ve struktuře procesu řízení charakterizovat 

následovně: 

• rozhodovací procesy jsou východiskem řízení a odvíjí se od něj další složky; 

• efektivní průběh procesu má však úzkou vazbu na ostatní dílčí procesy; 

• rozhodovací procesy nelze ztotožňovat s procesem řízení. 

2.2 Teorie rozhodování  

Teorie rozhodování se specializují na zobecnění a formalizaci procesu volby a má vést 

k tomu, aby rozhodovací teorie měly určitou úroveň, která nás povede ke správnému 

rozhodnutí.  

Existuje více teorií rozhodování a různí autoři dále tyto teorie dělí např. na teorie 

formalizované, psychologické či sociologické. V současné době je možné charakterizovat 

teorii rozhodovacích procesů v řízení tím, že vychází z předchozích teorií a z obecné teorie 

složitých rozhodovacích procesů. Využívá například terminologii dřívějších teorií 

rozhodování, formalizace procesů, poznatků o vlastnostech a chování osob, které rozhodují a 

vychází z nové metodologie studia rozhodovacích procesů jako např. týmová práce nebo 

systémový přístup, simulace či experimentování. 

2.3 Typologie rozhodovacích procesů 

Rozhodovacích procesy můžeme kategorizovat a pro správné řešení je třeba na 

začátku řešení stanovit, do které z uváděných kategorií (viz obrázek 1.1) sledovaný proces 

patří. Uváděná kategorizace není universální, protože tuto problematiku řeší více autorů, ale je 

spíše brána jako orientační. 
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Obrázek 2.1 Typologie rozhodovacích procesů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Zonková (2003), vlastní zpracování. 
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okolí nastane. V posledním případě subjekt zná možná variantní řešení a zná také důsledky, 

avšak nemůže určit (odhadnout) pravděpodobnost, jaký stav okolí nastane.                            

Z hlediska formalizace rozhodovacího procesu se empiricko-intuitivní rozhodování 

opírá například o zkušenosti nebo odborné znalosti, které jsou zužitkovány na základě využití 

intuice, bez rozsáhlejšího logického zkoumání či analýzy. Používá se hlavně u jednoduchých 

problémů, které se opakují. Pro složitější úkoly je vhodnější využít exaktní rozhodování, ve 

kterém se využívá standardizovaných postupů. Používá se opět v situacích, které se opakují a 

ve kterých je možné kvantifikovat určité faktory. Propojení obou modelů vede 

k heuristickému rozhodování.  

V další kategorizaci (dle subjektu rozhodování) rozlišujeme, zda rozhodnutí činí 

jedinec nebo kolektiv. V prvním případě existuje riziko přílišného subjektivismu, kde 

postrádáme i jiné názory nebo konfrontace. Pro operativní řešení především jednoduchých 

problémů je však subjektivní rozhodování jedince nezbytné. I v kolektivním rozhodování 

hraje podstatnou roli jedinec, který je zodpovědný za učiněné rozhodnutí a v podstatě řídí 

celou skupinu a její rozhodovací činnost.  

Účinnost rozhodnutí může být globální (všeobecná) nebo dílčí, která se týká pouze 

částečného problému.  

Z hlediska časového horizontu rozlišujeme rozhodovací procesy dlouhodobé (pro 

které je důležitá informační základna pro prognózování), střednědobé a krátkodobé.  

Co se týče úrovně řízení, tak strategické procesy jsou zaměřeny na to, jak dosáhnout 

určených cílů. Taktické rozhodování volí nejúčinnější cesty, jak cílů dosáhnout a operativní 

rozhodování je v podstatě uplatnění taktického rozhodování do praxe. 

Poslední kategorizace se týká využití výpočetní techniky. V případě, že to není možné, 

hovoříme o neprogramovém rozhodování, naopak v případě rutinních situací je vhodné využít 

právě v co nejširší míře výpočetní techniku. 

2.4 Fáze rozhodování a struktura rozhodovacího procesu 

Ve zjednodušeném modelu můžeme rozhodovací proces rozdělit do dvou fází. První 

fází je „uvažování“ a druhou „porovnávání“. V první fázi osoba, která činní rozhodnutí 

zjišťuje informace, důsledky a závislosti situace či skutečnosti, které má rozhodnout. 

Zaměřuje se především na objektivní fakta. Ve fázi porovnávání se zaměřuje spíše na 
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subjektivní pocity (co je pro mě nejlepší?). Je tedy nutné znát fakta, své preference a z toho 

vyvodit důsledek – rozhodnutí. 

Struktura rozhodovacího procesu zahrnuje 3 základní fáze – identifikaci, komputaci a 

interpretaci. V podstatě se jedná o rozšíření modelu uváděného v předchozí kapitole.  

Obrázek 2.2 Struktura rozhodovacího procesu 

 

                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Zonková (2003), vlastní zpracování. 

Rozhodovací proces má několik fází, které mají vzájemnou vazbu a časovou 

návaznost. Jejich definování je základem pro správné rozhodnutí. V této kapitole jsou 

jednotlivé fáze popsány v obecné rovině a v rámci praktické části je využit právě tento model. 

V první fázi je nutné vymezit jasně a výstižně problém a stanovit cíl, kterého chceme 

dosáhnout. Je vhodné sestavit cíle tak, aby odpovídaly tzv. SMART definici.  

Obrázek 2.3 SMART cíle 

 

 

 

 

Zdroj: Keřkovský, Vykypěl (2006), vlastní zpracování. 

Vymezení problému a 
cíle 

Analýza faktorů 
rozhodování, určení 

kritérií 

Rozpoznán í a tvorba 
variant 

Přijetí rozhodnutí, volba 
nejvhodnější varianty 

Hodnocení variant 

Prognózování důsledků 
volby variant 

Konečná formulace 
rozhodnutí 

A) Identifikace B) Komputace C) Interpretace 

 
S   - stimulating - stimulovat k dosažení cíle, 

M - measurable -  měřitelné, 

A   - acceptable  - akceptovatelné, přijatelné, 

R  - realistic        - reálné, dosažitelné, 

T  - timed            - určené v čase. 



- 10 - 
 

Dle Keřkovského a Vykypěla (2006) je vhodné definovat cíle ve třech krocích: obecné 

cíle, specifické cíle a stanovení priorit (vzájemné významnosti cílů). Cíle jsou tedy žádoucí 

budoucí stavy, kterých má být dosaženo a strategie vyjadřuje cestu, jak jich dosáhnout. 

Další částí je faktorová analýza – tedy popis a posouzení faktorů, které naše chování 

ovlivňují. Je vhodné pracovat s objektivními daty, která jsou měřitelná. V zásadě můžeme 

tento typ analýzy členit na analýzu externích faktorů a interních faktorů. Záleží především na 

typu řešeného problému. Z těchto analýz vyplývá syntéza poznatků, na jejímž základě 

můžeme určit varianty řešení. Zonková tvrdí (2003, str. 11): „K tomu je třeba vedle 

analytických informací v průběhu celé fáze shromažďovat i tzv. námětové informace, které 

mohou vycházet např. ze známého řešení obdobného problému, z teoretických poznatků řešení 

problému, ze zahraničních zkušeností“. Výsledkem je určení variant a také hodnotících 

kritérií a pravidel, podle kterých se bude dále postupovat. 

Výše uvedená autorka uvádí jako další fázi prognózování důsledků voleb variant a 

experimentování s variantami. Dle mého názoru by však tato fáze měla předcházet rozhodnutí 

o volbě hodnotících kritérií, která by měla být nastavena až po zvážení prognóz či 

experimentu, a právě z těchto skutečností vycházet.  

Samotné hodnocení je považováno za jednu z nejobtížnějších částí celého procesu. 

Máme-li však jasno v hodnotících kritériích, našich preferencích (což se promítá např. do 

určení váhy jednolitých hodnotících kritérií) a metodě hodnocení, kterou chceme využít, je 

hodnocení provedeno poměrně jednoduše a kvalitně.  

Rozhodnutím vrcholí celý rozhodovací proces. Mělo by vycházet z výše uvedených 

postupů a poznatků a být založeno na racionálním úsudku. Konečnou formulací rozhodnutí se 

rozumí uvedení rozhodnutí do praxe.  

2.5 Rozhodovací metody 

Existuje více možností (metod), které nám napomáhají určit varianty, preference apod. 

Základní matice (viz obrázek 2.4) vychází z informací o možných variantách řešení (např.V1 

a V2), dále ze stavů okolí (Sx, Sy) a důsledcích volby (D1,x D1y,D2x a D2y ), což jsou 

v podstatě kombinace na základě volených variant a stavů. 
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Obrázek 2.4 Obecný tvar rozhodovací matice 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Pokud se rozhodujeme „za jistoty“, tak stav okolí je pouze jeden (v obrázku by byl 

pouze jeden sloupec). Varianta se pak určuje podle hodnoty důsledku. V praxi však subjekt 

většinou nemá 100 % informace, takže se rozhoduje zpravidla za předpokládané jistoty. Toto 

lze činit v situacích, kdy je riziko malé a zanedbatelné. 

V rámci procesu rozhodování, určování variant či prognózování zjistíme, že již ve fázi 

přípravy můžeme definovat určitá předpokládaná rizika. Je velmi žádoucí tato rizika popsat a 

vyhodnotit, jaký důsledek by mělo jejich naplnění. K tomu můžeme využít tzv. mapu rizik. 

V prvním kroku určíme stupnici pro míru dopadu rizika (osa x) a dále odhadneme 

pravděpodobnost, že riziko nastane (osa y). Klasifikace hodnot je znárodněna v tabulce 2.1. 

Tabulka 2.1 Klasifikační stupnice pro mapu rizik 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Každé riziko ohodnotíme dle uvedené tabulky. Jako příklad zde uvádím 2 rizika       

(A a B). Při naplnění rizika A je minimální dopad a také jeho pravděpodobnost je 

vyhodnocena jako minimální. U rizika B by byl následek pro zadavatele značný a je téměř 

jisté, že riziko nastane. V takovém případě je vhodné se na riziko zaměřit a cíleně mu 

předcházet. 

 Osa x - míra dopadu 

negativního důsledku 

Osa y - 

 pravděpodobnost 

1 minimální vyloučeno 

2 malý minimální 

3 významný málo pravděpodobné 

4 značný hodně pravděpodobné 

5 fatální téměř 100 % jistota 

   Sx  Sy 

          V1  D1x  D1y  

          V2  D2x  D2y 



- 12 - 
 

Obrázek 2.5 Mapa rizik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

2.6 Složité rozhodovací procesy a systémy na podporu rozhodování 

Při rozhodování se musíme prioritně zaměřit na složité problémy a ty vyčlenit. V praxi 

to znamená, že již dopředu (na základě minulých skutečností) víme, která rozhodnutí lze 

považovat za složitá a jejich řešení a rozhodování podléhá nejen samotnému manažerovi, ale 

například vedoucímu pracovníkovi či top managementu. Charakteristické pro tyto složité 

rozhodovací procesy je to, že řeší rozsáhlé skutečnosti (problémy) a existuje zpravidla velké 

množství možných variant řešení. Zonková (2003, str. 22) ve své publikaci uvádí: „Nástrojem 

vědeckého rozhodování v řízení je modelování, které se používá tam, kde lze problémy přesně 

formulovat, kde lze popsat mechanismus fungování celého systému. Modelování 

rozhodovacích procesů spojené s aplikací moderních metod rozhodování a prostředků 

výpočetní techniky je možno považovat za jeden z nejefektivnějších prostředků poznání a 

řízení organizace“. 

 
Y 

5 
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Dělení přístupů k řešení složitých rozhodovacích problémů: 

• přístupy zaměřené na výsledek (přístup je více ovlivněn přitažlivostí varianty pro 

rozhodovatele), 

• přístupy zaměřené na proces rozhodování (přístup je více racionální). 

Systémy na podporu rozhodování (DSS – z angl. Decision Support Systems) pomáhají 

při řízení a rozhodovací činnosti. Dokáží např. simulovat důsledky (výsledky) na základě 

zvolených variant, kritérií atd. Pokročilé systémy umí manažerovi vybrat nejhodnější řešení, 

avšak je třeba uvést, že pracují na základě objektivně zadaných dat, které v žádném případě 

nemohou nahradit člověka – jeho subjektivní dojem, zkušenost nebo intuici. 

2.7 Rozhodovací metody 

Zonková (2003, str. 37) uvádí: „Metodu lze definovat jako teoreticky zdůvodněné 

postupy, které umožní získat nové poznatky, zpracovat je a cílevědomě využít při zkoumání 

objektu. Metoda rozhodování pak představuje vědecky zdůvodněné postupy získávání 

poznatků potřebných pro nalezení takového řešení problému, které nejlépe odpovídá 

stanoveným cílům.“  

Metody dělíme na jednoduché, matematické a ostatní metody a modely. Zaměřím se 

na metody jednoduché, které budu dále využívat v praktické části práce. Mezi jednoduché 

rozhodovací metody řadíme: 

• jednoduché způsoby výběru nejlepší varianty; 

• formálně-logické metody - rozhodovací tabulky; 

• metody využívající poznatky teorie grafů; 

• logicko-analytické metody- rozhodovací analýzy. 

Jak již bylo uvedeno, základem pro rozhodování je dostatek informací, na základě 

kterých se můžeme rozhodovat. Velmi častou metodou je metoda odborného posouzení 

variant, která již dle svého názvu předpokládá určitou odbornou úroveň (znalosti, zkušenosti) 

osob, které rozhodují. Tuto metodu považuji za velmi vhodnou. Varianty se mohou hodnotit 

podle jednoho kritéria (monokriteriální) nebo více kritérií (multikriteriální). 
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Kritéria můžeme rozdělit do dvou kategorií: 

• kritéria objektivní (kritéria věcná), 

• kritéria subjektivní (při vyhodnocování rozhoduje subjektivní dojem). 

 

Kritéria objektivní je možné číselně kvantifikovat a matematicky vyhodnotit. Jsou 

tedy poměrně transparentní. Naopak kritéria subjektivní jsou vyhodnocena na základě 

subjektivního vnímání a posouzení rozhodovatelů.  

I samotná kritéria mají svou typologii. Zde vycházím z Ochrany (2001), který dělí 

kritéria z metodického hlediska na ekonomická, nákladová, technická, ekologická, logistická, 

personální, kritéria uchazeče o získání nabídky, realizační riziko.  

Ke zjednodušení volby, tedy určení preferencí neboli stupně důležitosti, je možné 

k jednotlivým kritériím přiřadit příslušnou váhu (v procentech). Platí, že součet všech vah 

musí být vždy 100 %. Váhu určujeme zpravidla na základě odborného odhadu, který vychází 

ze zkušeností manažera nebo je možné provedení odhadu expertem, či stanovení stupnice 

významnosti jednotlivých kritérií. Další možností je využití metody párového srovnání 

kritérií. U této metody jsou za pomocí matice vzájemně porovnána všechna kritéria (každé 

s každým) – viz obrázek 2.6. Preferenci jednoho kritéria před druhým označíme v políčku 

jako číslo silnějšího kritéria. 

Obrázek 2.6 Párové porovnání významu kritérií 

 

Zdroj: Zonková (2003), vlastní zpracování. 
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Na základě matice je sestavena tabulka 2.2, ve které jsou uvedené počty preferencí 

vycházející z matice a jejich výsledná váha. 

Tabulka 2.2 Stanovení vah jednotlivých kritérií po párovém srovnání 

Kritérium Počet preferencí 
Váha (počet preferencí/ 

celkový počet) 

K1 4 0,4 -  váha je 40 % 

K2 2 0,2 -  váha je 20 % 

K3 2 0,2 -  váha je 20 % 

K4 1 0,1 -  váha je 10 % 

K5 1 0,1 -  váha je 10 % 

∑ Celkem 10 1,0 – celkem váha 100 % 

Zdroj: Ochrana (2001), vlastní zpracování. 

 

Podstatou formálně-logických metod je vytváření tzv. rozhodovacích tabulek, které 

přehledně ukazují logické vztahy mezi podmínkami, které určují řešenou situaci. Tato metoda 

je vhodná například v oblastech systémových analýz nebo odborných vědecko-technických 

informací. Vše je však podmíněno dobrou znalostí problému. Jejich výhodou je stručnost a 

přehlednost. 

Dalším typem jsou metody, které využívají poznatky teorie grafů. Nejčastěji se 

používají tzv. rozhodovací stromy nebo rozhodovací sítě. 

Logicko-analytické metody spočívají ve vypracování tzv. rozhodovací analýzy. 

Zonková (2003, str. 52) o rozhodovací analýze píše: „Rozhodovací analýza je heuristická 

metoda vhodná pro řešení složitých rozhodovacích problémů v řízení. Podstata rozhodovací 

analýzy spočívá v tom, že používá soustavy standardních heuristických programů a postupů 

ke kvalifikovanému vyjádření preference variant. Měří a srovnává jak užitnost, tak riziko 

jednotlivých variant a umožňuje určit výsledný efekt variant“. 

Tato metoda, resp. řešení, je založena spíše na odhadu, intuici, zkušenosti nebo prostě 

na zdravém rozumu. První odhad se může postupně zlepšovat, i když heuristika nikdy 

nezaručuje nejlepší řešení. Zato je univerzálně použitelná, jednoduchá a rychlá. Heuristika 

označuje takové strategie, kdy jak lidé, tak i stroje mohou řešit problémy s použitím 

dostupných a známých, i když jen volně aplikovatelných, informací nebo znalostí.  
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Rozhodovací analýzu lze využít např. v oblastech investičního rozvoje, řízení, 

organizace, technického vývoje, ale také ve výrobě nebo odbytu. Struktura rozhodovací 

analýzy je znázorněna v obrázku 2.7. 

Obrázek 2.7 Struktura rozhodovací analýzy 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Zonková (2003), vlastní zpracování. 

Zde musím zmínit i problematiku výpočtu kritérií – tedy vlastního hodnocení. Pro 

účely této práce jsem zvolila tzv. bodovací metodu, která spočívá ve vzájemném porovnání 

dílčích kritérií jednotlivých variant. Hodnotitel (manažer, rozhodovatel) provede porovnání 

každého kritéria s kritériem nejlepším (nejvýhodnějším), vynásobí 100, a dále vynásobí 

stanovenou váhou. Pracujeme se stupnicí v rozsahu 0 až 100. Každé variantě je dle dílčího 

kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího 

kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální 

hodnotu kritéria, například doba záruky, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která 

vznikne násobkem 100 a poměrem hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro 

číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, 

například cena, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a 

poměrem hodnoty nevhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Pro kritéria, která nelze číselně 

vyjádřit, je sestaveno pořadí variant od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější 

1. Vymezení problému 

2. Rozbor informací a 

3. Stanovení variant 

4. Stanovení kritérií 

5. Hodnocení 

6. Volba nejvhodnější varianty 

Popisná část 

Vlastní řešení 
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nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí nižší bodové hodnocení, a to o podíl 100 

a počtu variant.  

V závěru této kapitoly zmíním i další metody hodnocení. Například metodu s využitím 

binární stupnice („jedničky a nuly“) je dobré použít tam, kde na kritérium můžeme odpovědět 

ano či ne. Například cena za nákup stroje zahrnuje i montáž (ANO - 1, NE - 0).  

Na tuto metodu navazuje ordinální bodovací stupnice, která přiděluje většinou 

subjektivně předem stanovený počet bodů v předem určené stupnici. Dle Ochrany (2001) 

můžeme kritérium v ordinální stupnici měřit v případě, je-li možné projekty uspořádat na 

základě určitého vybraného kritéria, kdy z jejich preference vyplyne i preference mezi 

hodnocenými projekty. Čísla však vypovídají jen o pořadí posuzovaných projektů, nikoli 

o intenzitě preferencí.  

Poslední často využívanou metodou je kardinální stupnice. Opět se přidělují body 

z určené stupnice (nejčastěji 0 až 100 bodů) a následně je vyjádřen poměr výsledných bodů 

z možného dosaženého maxima.  
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3 Projektové řízení a jeho specifika 

Cílem kapitoly je shrnutí poznatků o projektovém řízení, vysvětlení principu 

fungování, uvedení potřebných metod a nástrojů a v neposlední řadě potřebných lidských 

zdrojů k realizaci projektu. Nejprve se zaměřím na popis základních pojmů souvisejících 

s projektovým řízením a dále bude popsán samotný proces projektového řízení a vše co s ním 

souvisí.  

3.1 Základní pojmy, definice 

Profesionální projektové řízení dokáže odhadnout možná rizika, využít maximálně 

potřebné zdroje, organizovat a koordinovat všechny účastníky projektu. Každý, kdo chce 

úspěšně projektovat, musí mít představu o tom, jak projektové řízení pracuje. Dále musí 

vědět, proč je projektové řízení méně či více efektivní (faktory úspěchu projektového řízení), 

co jsou dílčí úkoly projektového řízení (jeho strukturalizaci), kdo je dobrý projektový 

manažer a v neposlední řadě, kde jsou rizika projektu. Pro dobré pochopení je důležité 

správně chápat následující pojmy. 

3.1.1 Projekt 

 „V obecném pojetí je projekt návrhem, zobrazením, či modelem stavu určité části 

objektivní reality a vztahů mezi jejími prvky a v přesně definovaném prostoru a čase a 

současně i modelem cest k dosažení tohoto stavu“. Zonková (1997, str. 4) dále ve své 

publikaci pokračuje, že projektování jako proces tvorby a realizaci projektu lze 

charakterizovat „jako soubor účelově uspořádaných a vzájemně na sebe navazujících činností 

směřujících k vytvoření konečného produktu modelu nejen vlastního díla, ale i postupu jeho 

realizace, modelu jeho budoucího fungování“.  Z uvedených definic vyplývají dvě funkce 

projektu: modelování určité části světa podle záměru projektanta a modelování přechodu ze 

současného do budoucího projektovaného stavu.  

K nejtypičtějším výsledkům projektu patří budovy (úřady, továrny, obchodní domy), 

komplexy infrastruktury (metro, elektrárny), události (veletrhy, obchodní výstavy), výzkumné 

a vývojové úkoly a zařízení různého druhu (strojní, textilní). Na rozdíl od podnikatelských 

aktivit je projekt svou aktivitou omezen v čase, je realizován pouze jedenkrát bez opakování a 

má své charakteristické rysy (např. projekt má jeden výsledek, zdroje jsou limitovány, úspěch 
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projektu není při zahájení zřejmý, struktura týmu a jeho vybavení je pouze pro období 

projektu). 

3.1.2 Lidské zdroje  

 činnosti v rámci organizace, které se zabývají řízením zaměstnanců jako celku. 

3.1.3 Management (řízení)  

 jednotlivci nebo skupina jednotlivců, jež rozhodují o chodu organizace (společnosti). 

Pro účely mé práce je nejvýstižnější definice dle Zonkové (1997), která plně odpovídá řízení 

ve smyslu projektového řízení: Management je dosahování výsledku prostřednictvím jiných. 

3.1.4 Organizační struktura  

schéma vyznačující jednotlivé horizontální a vertikální vztahy v rámci organizace. 

Z jednotlivého rozmístění jsou zřejmé vztahy nadřízenosti a podřízenosti. 

3.2 Projektové řízení 

Projektové řízení je proces, ve kterém jednotlivci nebo organizace využívají své 

zdroje k realizaci projektů. Stejný význam mají výrazy vedení či řízení projektů a také 

anglické označení project management, jehož se běžně užívá i u nás. Definic projektového 

řízení je velké množství, pro účely mé práce a pro pochopení projektového řízení ve smyslu 

řízení podle projektů uvádím následující dvě vymezení uvedené v publikaci Zonkové (1997, 

str. 7): 

• Dle Smitha: „Projektové řízení je řízením změn a úlohou ředitele projektu je dbát o to, 

aby tyto změny byly realizovány správně“. 

• Dle FIDIC: “Projektové řízení představuje mobilizaci multidisciplinárního týmu (ve 

kterém má každý člen určenou svou odpovědnost) vedoucí k implementaci projektu do 

cílů zadavatele projektu – cílů termínových, kvalitativních a nákladových“. 

Je tedy zřejmé, že projektové řízení vyžaduje, aby bylo prováděno na základě 

projektů. 
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Základní rysy projektového řízení: 

• má přesně definovaný začátek a konec; 

• řízené procesy a činnosti se neopakují; 

• proměnlivost účastníků projektu; 

• vysoká neurčitost spojená jak s definováním cílů, tak způsobů realizace těchto 

cílů; 

• existence velmi slabé zpětné vazby mezi výsledkem rozhodovacího procesu a 

vlastním rozhodnutím. 

Výše uvedené rysy vytvářejí potřebu specifických nástrojů a technik projektového 

řízení, které uvedu v další kapitole.  

Projektové řízení může přinést podniku řadu výhod (např. zvýšení 

konkurenceschopnosti, zvýšení kapacity při řešení problémů, zkrácení doby řešení problémů, 

více přehlednosti, možnosti zvýšení kvalifikace pracovníků), ale nese s sebou i jistá rizika, 

především co se týká jeho rozdílnosti od běžných návyků, zkušeností a dovedností vedoucích 

pracovníků. Z těchto důvodů je třeba vždy zvážit vhodnost projektu. Následující tabulka 

naznačuje základní kritéria pro posouzení vhodnosti použití projektového řízení, které 

odlišuje projekt od běžného rutinního řízení.  
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Tabulka 3.1 Kritéria pro posouzení vhodnosti užití projektu 

Zdroj: Zonková, (1997), vlastní zpracování. 

Pokud se podnik či organizace rozhodnou pro projektové řízení při řešení problému, je 

nutno nastavit takovou formu organizace projektu, která zajistí maximální efektivnost celého 

projektového řízení. 

 

Kritéria projektu 

 

Měrné jednotky 

 

Znaky projektu 

Rozsah problému 
Množství dílčích úloh, které je 

nutno vykonat 
Značné množství dílčích úloh 

Doba řešení 

problému 
Časové jednotky Dlouhá doba řešení 

Zvláštnosti 

problému 

Stupeň zkušenosti s řešeným 

problémem (know-how) 
Malé zkušenosti 

Komplexnost 

problému 

Počet interních a externích 

účastníků projektu 
Velký počet účastníků 

Obtížnost řešení 

Pravděpodobnost, že cíle 

projektu (výsledek, termíny, 

náklady) budou dosaženy 

Malá pravděpodobnosti při 

neprojektovém řešení 

Význam problému 
Vliv projektu na podnikatelské 

cíle 

Značný vliv, řešení životně 

důležitých problémů 

Riziko řešení 

Finanční škoda, kterou podnik 

utrpí, nebudou-li dosaženy cíle 

projektu 

Vysoká škoda 

Náklady řešení Obnos v měnových jednotkách Velké náklady 

Nasazení personálu 
Požadovaný počet osob 

k řešení problému 
Značná potřeba různých profesí 
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3.3 Organizace projektu 

Optimální organizační struktura projektu musí hájit jak zájmy podniku (efektivně řídit 

chod organizace), tak zájem projektu (efektivně řídit realizaci projektu). Neexistuje jednotný 

návod na ideální organizační strukturu projektového řízení. Vždy se jedná o organizaci 

dočasnou, která po vyřešení projektového úkolu zaniká. Základním prvkem organizace 

projektu jsou pracovní skupiny, které mají na starost určitou oblast úkolů s přesně 

vymezenými kompetencemi a odpovědností. Tyto skupiny plní dílčí úkoly, vedou projekt 

k realizaci, ale neřeší koncepční otázky projektu. 

Výběr nejvhodnější organizační formy projektového řízení ovlivňují zejména 

následující faktory: 

• struktura projektu, jeho fáze a rozsah řešených problémů; 

• způsob zapojení účastníků projektu (klienta i dodavatele); 

• míra institucionalizace subjektu projektového řízení; 

• právní, ekonomická a jiná omezení a formy; 

• potenciál spolupracovníků, kteří se na projektu budou podílet; 

• míra ochoty a schopnost spolupráce účastníků projektu; 

• úroveň informačních systémů účastníků projektu. 

Dobrá organizace projektu má být vždy „ušitá na míru“ konkrétnímu projektu a 

situaci. 

Základní model organizačních struktur projektového řízení - konkrétní forma 

organizace projektu je dána rozdělením kompetencí k provedení projektu a zodpovědností za 

dílčí činnosti. Jednoduše je lze ohradit otázkami z následující tabulky.  
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Tabulka 3.2 Kompetence k projektu 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Podle způsobu rozdělení kompetencí rozlišujeme tři formy projektové organizace: 

• projektová organizace vlivem, 

• ryzí projektová organizace, 

• maticová projektová organizace. 

 

Projektová organizace vlivem - Primární organizace zůstává ve své struktuře 

neměnná, je doplněna pouze o tzv. koordinátora projektu, který nemá formálně odpovědnost 

za dosažení projektových cílů. Koordinátor pouze sleduje projekt, podává zprávy o jeho 

průběhu, případně radí nadřízeným, jaká opatření je vhodné provést. Koordinátor uplatňuje 

svůj vliv pouze na základě neformální autority. Základním nástrojem řízení je porada, která 

má za úkol koordinovat činnosti účastníků projektu. V průběhu projektu se mění výkonný 

subjekt řízení (viz obrázek 3.1). 

 

Otázka 

 

Kompetence 

 

Co? 

Kompetence k plánování, členění úkolů, k rozdělení úkolů, zařízení 

jejich realizace, ke kontrole kvantitativního splnění úkolů. 

 

Jak dobře? 
Kompetence kontrolovat kvalitativní splnění úkolů. 

 

Kdo? 
Kompetence rozhodovat, kdo co bude řešit. 

 

Jak? 

Kompetence rozhodovat, které postupy, techniky, apod. mají být 

použity. 

          Za kolik? Kompetence plánovat a kontrolovat náklady. 

Kdy? Kompetence plánovat a kontrolovat projektové termíny. 
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Obrázek 3.1 Změna subjektů v řízení projektu 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

 Tento způsob projektového řízení je typický v prostředí centrálního plánování, kde 

vertikální vazby jsou silnější než horizontální. 

 

Obrázek 3.2 Projektové řízení vlivem 

 

Zdroj: Zonková (1997), vlastní zpracování. 

 

Ryzí projektová organizace - Všechny kompetence jsou zde formálně převedeny na 

ředitele projektu, kterému jsou podřízeni všichni pracovníci projektu (případně i pracovníci 

kmenové organizace). Všechny personální i věcné prostředky jsou zaměřeny na projektový 

úkol a ředitel projektu má plnou odpovědnost za dosažení projektových cílů. Podmínkou pro 

efektivní fungování ryzí projektové organizace je dodržení dvou základních pravidel:   

• nesmí existovat kompetenční spory o vedení i dílčích prací (proto je odpovědnost 

i pravomoci v rukou jednoho ředitele projektu), 

• nesmí být odděleno nebo na jiné logice založeno plánování třeba i jediné dílčí 

aktivity projektu, znemožňující celkovou kontrolu. 

Tento typ organizační struktury může existovat nezávisle na kmenové organizaci (tzv. 

na zelené louce) nebo může být začleněn do stávající organizační struktury organizace. Ryzí 
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projektová organizace je vhodná zejména u velkých podniků s vysokou mírou inovací a změn 

(u značně rozsáhlých a časově náročných projektů). 

Obrázek 3.3 Ryzí typ projektové organizace na zelené louce 

 

Zdroj: Zonková (1997), vlastní zpracování. 

 

Maticová projektová organizace - Jedná se o dvourozměrný řídicí systém, který je 

netypičtější formou projektového řízení. Za každý projektový úkol zde odpovídá ředitel 

projektu, jemuž jsou dočasně podřízeni odborní specialisté, kteří jsou vybírání z pracovníků 

kmenové organizace podle potřeb projektového úkolu. Tito specialisté zůstávají ve svých 

organizačních jednotkách, po dobu zapojení do projektu nejsou vůbec, nebo jen částečně, 

uvolněni ze svých funkcí v kmentové organizaci (vzniká tzv. dvojí podřízenost, která 

vyžaduje podporu liniových manažerů). Maticová projektová organizace je kompromisem 

mezi dvěma výše uvedenými organizacemi. Její využití je typické pro podniky s vysokým 

počtem nových projektů. 
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Obrázek 3.4 Maticová projektová struktura 

 

  Jednotlivci ve „dvojí podřízenosti“ 

      Vazby projektové struktury 

 

Zdroj: Zonková (1997), vlastní zpracování. 

3.3.1 Struktura projektového cyklu 

Projektové řízení se skládá z 6 základních fází: 

• iniciační (analýza problému); 

• koncepční (základní koncepce, studie proveditelnosti); 

• návrh (detailní tvorba); 

• prováděcí (realizace); 

• kompletace (využívání); 

• likvidační (odstavení, ukončení projektu). 

Průběh fází je označován jako životní cyklus. Základními integrujícími prvky jsou 

kvalita, čas a náklady, které spolu s cíli projektu prolínají všechny fáze životního cyklu. Pro 

životní cyklus projektu platí, že každá fáze je zároveň vlastním uzavřeným rozhodovacím 

Ředitel  
Projektu A 

Ředitel  
Projektu B 
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minicyklem s vlastním počátkem a koncem (bez průběhu celého minicyklu nelze pokračovat 

v další fázi). 

V celém životním cyklu projektu musí projektový ředitel sledovat: 

• efektivní využívání vhodných technik projektového řízení; 

• lidský faktor, tj. vhodnost osob zúčastněných na projektu dle specializace, 

zkušenosti, osobních vlastností (ve výběru lidí do projektového týmu se ukazuje 

pravé umění projektového ředitele); 

• efektivní získání potřebných dat, jejich verifikace a věrohodnost výsledků 

modelových řešení; 

• efektivnost celého procesu a zejména výsledku projektového řešení. 

 

Dobře založený projekt nám odpovídá na otázky, které jsem pro přehlednost 

uspořádala do tabulky 3.3. 

Tabulka 3.3 Otázky pro projekt 

Zdroj: vlastní zpracování. 

3.4 Strukturování projektu 

Úkoly, které jsou v projektovém řízení řešeny, jsou natolik rozsáhlé a komplexní, že je 

nutné je rozdělit na jednotlivé dílčí části řešitelné určitým týmem pracovníků (dekompozice). 

Smyslem je vytvoření co nejmenšího počtu problémově orientovaných dílčích částí – tzv. 

balíků práce, které jsou řešitelné a přitom zajistí co nejkvalitnější celkový výsledek 

PROČ? Proč se projekt realizuje POSLÁNÍ 

CO? Co se musí udělat (rozsah)? CÍLE A VÝSTUPY 

KDO? 
Kdo realizuje projektové 

úkoly? 
NOSITEL 

JAK? Jak se dosáhne cílů a výstupů? AKCE 

KDY? 
Kdy se projektové úkoly 

realizují? 
MILNÍKY, TERMÍNY 

KOLIK? Kolik se utratí? ROZPOČET, ZDROJE 
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projektového řešení s minimální potřebou veškerých zdrojů.  Cílem dekompozice je tedy 

rozdělení projektu na balíky práce, které jsou podkladem pro další organizační tvorbu, 

plánování průběhu projektu, termínů projektu, efektivní nasazení prostředků a nákladů.  

3.4.1 Dekompozice: 

1) rozčlenění struktury projektu; 

2) tvorba seznamu balíků práce; 

3) určení členů projektu; 

4) určení jednotlivých úloh a odpovědnosti účastníků projektu (průvodky balíků 

práce); 

5) vytvoření projektových harmonogramů; 

6) popis jednotlivých prací; 

7) výběr osob na projektové pozice. 

 

Dekompozice má vliv nejen na vnitřní organizaci projektového řízení, ale i na jeho 

organizační začlenění do kmenové organizace podniku zadavatele. Následující obrázek 

ilustruje dekompozici projektu (problému). 

Obrázek 3.5 Dekompozice         

 

Zdroj: Zonková (1997), vlastní zpracování. 

Problém 
(Projekt) 

Balík práce 
(BP) 

Dílčí problém 
(DP) 

Dílčí problém 
(DP) 

DP DP DP DP DP 

DP 

DP 

DP 

DP 

DP 



- 29 - 
 

3.5 Nástroje, techniky a metody projektového řízení 

Znakem dobrého projektového řízení a dobrého projektového manažera je zvládnutí 

technik v průběhu projektu tak, aby byly v souladu tři stěžejní parametry projektu, a ty 

nevytvářely vzájemnou konkurenci. Parametry projektu jsou čas, náklady a kvalita. 

Projektové řízení se musí vyznačovat integrovaným řízením všech těchto parametrů, což 

vyžaduje adekvátní použití nástrojů, technik a metod. Následující tabulka upozorňuje na 

nejčastěji využívané nástroje, techniky a metody v rozdělení dle fází životního cyklu 

projektového řízení. 

Tabulka 3.4 Nástroje, techniky a metody projektu 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Fáze životního 

cyklu 

Nástroje, techniky, metody 

 

Iniciační 

Systémová analýza, prognostické metody tvůrčího řešení problému 

(např.: brainstorming, interview, dotazník), metody odborného 

posouzení (kardinální, nominální, ordinální stupnice, vážené 

hodnocení variant), operační výzkum. 

 

Koncepční 

Rozhodovací analýza, prognostické metody systematické řešení 

problémů (extrapolace, scénáře), základní rozhodovací matice, síťová 

analýza, systémová analýza a syntéza, hodnotová analýza, 

rozhodovací stromy, síťová analýza, řízení času, metody analýzy 

okolí, zásady týmové práce. 

 

Návrhu 

Systémový přístup, atomizace projektu, síťová analýza, smluvní 

management, organizační diagnostika, řízení času, rozhodovací 

analýza. 

 

Realizace 

Síťová analýza, řízení financí, řízení zdrojů a nákladů, dokumentační 

management 

 

Zavedení 

Systémový přístup, logistika, metody operačního výzkumu (obsluha, 

údržba, obnova). 

Celý životní 

cyklus 

Tvorba systémů na podporu rozhodování, organizační diagnostika, 

dokumentační management, techniky práce s lidmi. 
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3.6 Úspěšnost projektového řízení 

Dobré projektové řízení je závislé zejména na dobrém hospodaření s časem. Dalšími 

kritérii je kvalita výsledku, vynaložený čas a náklady. Níže uvádím rady (zásady), které se 

zdají jednoduché, ale hlavně u větších projektů může být obtížné všechny dodržet. Jejich 

nedodržení však může ohrozit celý projekt.  

• Cíle projektu – je potřeba mít jasno, čeho má projekt dosáhnout, a správně 

vyhodnotit, jestli je projekt realizovatelný nebo jestli neexistují nějaké lepší 

alternativy. 

• Podpora zadavatele – jestliže je nám projekt někým zadán, je potřeba vyjednat si 

hned na začátku od zadavatele jasnou podporu projektu včetně jeho závazků 

k dodání potřebných zdrojů (peněz, lidí, vlastního času aj.). 

• Spolupracovníci – lidé, se kterými spolupracujete, jsou klíčem k úspěchu, proto je 

třeba je vybírat s rozvahou. 

• Pravomoc a odpovědnost – pokud se na projektu podílí více účastníků, je třeba si 

jasně rozdělit pravomoc i odpovědnost a určit člověka s celkovou odpovědností za 

výsledek, který bude koordinovat a kontrolovat práci ostatních. 

• Sledování kvality – je třeba stanovit požadavky na kvalitu výsledku a sledovat její 

vývoj v průběhu celého projektu.  

• Rozdělení na etapy – projekty si rozdělit na snadno měřitelné a dosažitelné úseky. 

• Plánování – větší a složitější záměry vyžadují hrubé plánování celého projektu 

a podrobnější plánování aktuálních částí, proto je dobré plánovat jen tolik, kolik je 

nezbytně nutné pro předcházení zbytečným chybám.   

• Revize projektu – pravidelně kontrolovat stav projektu oproti původnímu plánu 

a není-li třeba pod vlivem nových okolností projekt pozměnit nebo dokonce úplně 

zrušit. 

• Sledování souvislostí – věnovat náležitou pozornost komunikaci se všemi 

zainteresovanými lidmi, zvažovat možná rizika a zohledňovat návaznost na ostatní 

projekty. 

• Osobní nasazení; 

• Dokumentace – nespoléhat se pouze na paměť a vést si přehlednou dokumentaci 

pro celkově lepší přehled a budoucí návraty k projektu. 

• Dokončení a předání – úspěšné ukončení projektu zahrnuje mimo jiné náležité 

předání celé dokumentace a výsledku projektu.  
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• Závěrečná rekapitulace – z každého ukončeného projektu se snažit co nejvíce 

naučit a nikdy neopakovat tytéž chyby. 

Při posuzování úspěšnosti je však nejdůležitější skutečnost, jestli byl projekt zdárně 

ukončen. 

3.7 Lidé a jejich role v projektu 

Projektový tým je vždy tvořen s důrazem na požadovaný výsledek projektu. Za 

ustanovení týmu a jeho složení odpovídá jmenovaný projektový manažer. Velikost a 

organizační struktura řízení projektu závisí na jeho rozsahu. Každý člen týmu musí znát svůj 

popis práce, za kterou v projektu odpovídá a své kompetence a musí mu být jasné zadání 

práce a kvalita, ve které musí být práce vykonána. 

V následující tabulce je přehled možných pozic a označení v rámci projektu. 
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Tabulka 3.5 Lidské zdroje v projektu 

Zdroj: Zonková (1997), vlastní zpracování. 

 

Název 
Jiné možné 

označení 
Definice role 

Ředitel projektu 

řídící výbor 

Output manažer 

Manažer výstupu 

• osoba nebo osoby se znalostí a pravomocí 

projekt založit 

• tato osoba projekt „vlastní“, je odpovědna 

za jeho důsledky 

• ředitel projektu nebo řídící výbor se věnuje 

spíše strategické než taktické nebo 

operativní úrovni projektu 

Panel kontroly 

kvality 

Monitorovací 

skupina 

Poradenská skupina 

• obvykle poradenský panel utvořený po 

dobu trvání projektu, který svou povahou 

nebo velikostí působí na značné množství 

lidí nebo používá signifikantní zdroje 

• panel kontroly kvality může být 

v některých organizacích představován 

funkčním místem nebo řídícím výborem 

Projektový 

manažer 
Vedoucí projektu 

• osoba zodpovědná za projekt spíše na 

taktické a operační úrovni než na 

strategické 

Vedoucí týmu Vedoucí projektu • osoba, která vede subprojekt 

Projektový tým 
Mnoho jiných 

označení 

• osoby vybrané pro provádění prací na 

projektu z důvodu jejich odborných 

znalostí 

Jádrový tým 
Mnoho jiných 

označení 

• osoby, které asistují projektovému 

manažerovi v první fázi komplexního 

projektu 

• jsou obvykle důvěrně seznámeny s oblastí 

podstupující změnu nebo rozvoj 
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Na každém projektu je potřeba vykonat také spoustu administrativní práce, z toho důvodu 

existuje také pozice administrátora, který pomáhá projektovému manažerovi při monitorování 

a kontrole implementace projektu. Dále se stará např. o projektovou dokumentaci, finanční 

část projektu, uzavírání dohod o provedení práce nebo činnosti, hlídání termínů. U projektů 

menšího rozsahu tuto práci dělá projektový manažer, u velkých to může být někdo na plný 

nebo částečný úvazek, ale může to být i někdo z týmu – dobrovolník. 



- 34 - 
 

4 Strategie projektového řešení rekonstrukce 

Definic strategie je velké množství. Pro účely mé práce jako nejvhodnější a zároveň 

z hlediska jednoznačnosti za nejvíce přijatelné považuji následující vymezení dle Šímdy 

(2003, str. 53):  „Strategie samotná znamená vytvoření několika variant budoucího vývoje na 

základě analýz, přičemž uplatňování strategie je činění rozhodnutí, která jsou jen velmi 

špatně zvratitelná, mají zároveň zásadní význam a odpovídají vizi (představě) a misi (poslání) 

podniku“. 

V této práci se zaměřuji a strategické rozhodování vedoucí k dosažení níže 

specifikovaného cíle.  V prvním kroku je nutné rozhodnutí k volbě správné varianty řešení a 

v druhém kroku je v rámci strategického plánování zpracován projekt, jehož naplnění povede 

k dosažení stanoveného cíle. 

Celá praktická část je zaměřena na řešení konkrétního problému, a to naplánování 

rekonstrukce terasy restaurace.  

4.1 Popis problému 

Bar a restaurace Astron, se již léta potýká s problémem nedostatečného řešení svých 

venkovních stravovacích prostor. Vedou ji k tomu zejména níže uvedené důvody, které byly 

zjišťovány mezi stálými hosty v průběhu loňské letní sezóny a také na základě dalších 

podnětů, které postupně nasbíralo vedení restaurace. 

• Současné venkovní prostředí je neútulné; 

• Prostor působí velmi chaoticky; 

• Je zde mnoho nesladěných dekoračních prvků; 

• Není zde soukromí – terasa je oplocena pouze z jedné strany; 

• V případě špatného počasí není současné zakrytí (formou plátěné markýzy) 

dostačující; 

• V případě hezkého počasí je příjemnější sedět na „zahrádce“; 

• Volný přístup na terasu je nebezpečný pro pohybující se děti; 

• Již několikrát se stalo, že hosté „utekli“ bez placení. 

 



- 35 - 
 

Z uvedených důvodů se rozhodl majitel restaurace, že začátkem tohoto roku 2011 

bude provedena kompletní rekonstrukce venkovních prostor restaurace – tedy její terasy 

s následujícími požadavky: 

• Zastřešení terasy pevnou střešní konstrukcí; 

• Celooplocení terasy pouze nízkým plotem, aby se zachovala vzdušnost 

prostředí; 

• Zakoupení nového zahradního nábytku, se kterým se bude lépe manipulovat, 

bude designově  atratktivní, prostor více zútulní a celkově terasu doladí; 

• Přeorganizování ustavení stolů, aby prostor nepůsobil tak chaoticky; 

• Použití kvalitních a moderních materiálů pro zdokonalení designu; 

• Zakoupení LCD televizoru, pro možnost sledování sportovních přenosů. 

 

To vše s ohledem na omezený finanční rozpočet. 

Otázkou, kterou je nutno vyřešit je, jaké bude organizační provedení této rekonstrukce, 

zda bude realizováno externě stavební firmou na klíč nebo zajištěno za pomocí využití 

vlastních kapacit, aby bylo možné nově opravenou terasu využívat již tuto sezónu. 

Cílem je tedy zrekonstruovat terasu restaurace dle požadavků (návrhu) majitele 

restaurace, a to v termínu do konce května 2011. 

Dalším řešeným problémem je, kdo bude odpovědný a zároveň provede rekonstrukci 

(splní výše uvedený cíl), jelikož investice do plánované rekonstrukce není malá a právě 

kvalitní projekt hladký průběh celé realizace, a také to, aby tyto finance byly smysluplně 

využité.  

V prvním kroku je nutné zpracovat architektonickou studii, na kterou má návaznost 

stavební povolení, která bude v našem případě zároveň dokumentací pro provedení 

rekonstrukce. Po vydání stavebního povolení budou bezprostředně zahájeny stavební práce. 

V případě rekonstrukce bývá zpravidla projekt pro územní řízení a stavební povolení sloučen. 

V našem případě je jistým problémem to, že není shodný autor návrhu s investorem, resp. se 

stavební firmou. Tudíž může docházet k jistým nedorozuměním a již nyní víme, že v rámci 

rekonstrukce nebudeme moci s původním architektem spolupracovat. 
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4.2 Metoda řešení 

Pro řešení problému přichází v úvahu 3 možné varianty. Níže jsou subjektivně 

popsány jejich výhody a nevýhody. Varianty jsou označené jako varianta A, varianta 

B,varianta C. Pro zjištěný nejvhodnější z nich bude použita rozhodovací analýza. 

4.3 Popis variant 

Varianta A předpokládá, že celou rekonstrukci zařídí na klíč externí firma. Vychází 

z předpokladu, že celou rekonstrukci si náš podnik objedná tzv. „na klíč“. I bez objektivního 

hodnocení lze konstatovat, že tato varianta by byla pro realizátora nejjednodušší, ale také 

nejdražší. Představuje minimální časovou náročnost na lidské zdroje majitele, jistotu splnění 

cílů (za předpokladu předem určených sankčních podmínek ve smlouvě). Průměrná cena 

nabídek z roku 2010 činila 990 tis. Kč. Díky nedostatku zakázek ve stavebnictví se dá 

předpokládat, že nynější cena by byla obdobná. 

Varianta B počítá s tím, že veškeré organizační záležitosti bude řešit restaurace 

vlastními kapacitami a až na jednotlivé stavební úpravy si bude jednotlivě najímat 

řemeslníky. Za rekonstrukci ponese odpovědnost určený zaměstnance, který na to bude mít 

vyhrazený prostor v rámci svého popisu práce. Tento zaměstnance bude „najímat“ všechny 

další subjekty podle potřeb a bude veden odborným stavebním dozorem, který bychom museli 

jako službu nakoupit. Tato varianta by byla určitě nejlevnější, avšak musíme zvážit časové 

zatížení našeho pracovníka, který by dostal projekt na starosti a zvážit rovněž jeho odbornost 

(zda by to byl schopen zorganizovat, přestože by měl podporu odborného stavebního dozoru). 

Předpokladem je, že tento pracovník by strávil cca 2 měsíce přípravou akce (poloviční 

úvazek) a dále by vše organizoval během samotné rekonstrukce (cca další 1 měsíc – plný 

úvazek). Pokud počítáme s hrubou mzdou 20 tis. Kč („superhrubá“ mzda 27 tis. Kč) bude 

finanční náročnost cca: 54 tis. Kč. Cena dle jednotlivých poptávek na stavební práce, včetně 

stavebního dozoru se pohybuje kolem 600 tis. Kč. 

Varianta C je kompromisem varianty A a B a vychází z toho, že přípravné práce 

budou zajištěny z vlastních zdrojů a všechny stavební a technické práce zajistí vybraná 

stavební firma. Počítá s tím, že veškeré plánovaní a přípravy bychom řešili vlastními 

kapacitami, ale stavba by byla kompletně jako „dílo“ realizována vybranou stavební firmou. 

Požadavky na lidské zdroje: 1 pracovník po dobu cca 2 měsíců – poloviční úvazek, finanční 
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náročnost (za stejných mzdových předpokladů jako u varianty B) je 27 tis. Kč. Cena za stavbu 

– tedy provedení díla se pohybuje kolem 700 tis. Kč. 

Pro správnou volbu mezi variantami A, B a C byla zvolena rozhodovací analýza, která 

je zpracována v rámci kapitoly 5. Důraz je kladen na správné určení hodnotících kritérií, 

jejich vah a výpočtu na základě bodovací metody. 

. 
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5 Návrh řešení vícekriteriálního rozhodování na řešení problému 

V této kapitole je zpracována rozhodovací analýza, jejímž výsledkem je výběr (volba) 

nejvhodnější varianty pro plánovanou rekonstrukci terasy restaurace. 

5.1 Rozbor informací a podkladů 

Jelikož plánovaná rekonstrukce měla proběhnout minulý rok (díky finanční náročnosti 

však z projektu sešlo), má majitel jasnou a ucelenou představu, jak má terasa ve výsledku 

vypadat a co vše musí splňovat. Jedním z podkladů je tedy i grafický návrh od architekta, na 

kterém majitel restaurace trvá, takže stavební úpravy (projekt) musí být v souladu s grafickým 

návrhem. Stavební projekt majitel nevlastní. 

Majitel si rovněž nechal zpracovat (bez konkrétnějšího zadání, pouze na základě 

dodání grafického návrhu) cenové nabídky od několika stavebních firem a lze konstatovat, že 

z hlediska ceny jsou tyto nabídky až na výjimky obdobné. Z toho důvodu není předmětem 

výběru určitá stavební firma, ale způsob, jakým bude rekonstrukce zajištěna, garantována a 

provedena (viz 4.3 Stanovení variant). 

5.2 Stanovení kritérií 

Na základě rozboru dostupných informací byla zvolena dále uvedená hodnotící 

kritéria, jimž byla přidělená váha na základě preferencí majitele restaurace. Pokud zde 

pracujeme s pojmem cena, rozumíme cenu průměrnou, která byla vypočtena na základě již 

předložených nabídek od několika stavebních firem. 

1. Cena  

Jedná se o kvantitativní kritérium, které chceme minimalizovat. 

2. Garance splnění cíle  

Jedná se o kvalitativní kritérium, které chceme maximalizovat. 

3. Časové zatížení pro podnik 

Jedná se o kvantitativní kritérium, které chceme minimalizovat. 

4. Vyřízení stavebního projektu a povolení 

Jedná se o kvalitativní kritérium, které chceme maximalizovat. 

5. Zajištění pomocí sankcí při nesplnění cíle a jejich vymahatelnost  

Jedná se o kvalitativní kritérium, které chceme maximalizovat. 
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V tabulce 5.1 jsou zjištěny váhy ke každému kritériu. Tyto hodnoty jsou vypočítany  

a  zjistěny z rozhodovací anylýzy vypracované v příloze 3. 

 Tabulka 5.1 Určení vah pro jednotlivé varianty 

I. II. III. 

Kritéria 

Počet výběrů Pořadí Váha 

K1 – Cena vtis. Kč 4x 1. 5 

K2 – Garance cíle 3x 2. 4 

K3-Časové zatížení 1x 4. 2 

K4- Stavební povolení 0x 5. 1 

K5- Sankce za nesplnění 

daných podmínek 
2x 3. 3 

Zdroj:  vlastní zpracování. 

Největší váha je přikládána ke kritériu 1 a to ceně. 
 

Tabulka 5.2 Matice vážených užitností 

Kritéria/Varinaty Váha Varianta A Varianta B Varianta C Varianta max 

K1-Cena 5 50 100 80 500 

K2-Garance 4 100 50 80 400 

K3-Čas 2 100 50 80 200 

K4-St.povolení 1 100 80 100 100 

K5 - Sankce 3 100 50 80 300 

∑ - 1250 1030 1220 1500 

U - 83% 69% 81% 100% 

Zdroj:  vlastní zpracování. 

Jako nejvhodnější variantou z pohledu užitnosti byla vyhodnocena varianta A. 
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5.3 Rizika a jejich řešení 

Při hodnocení rizik nelze opomenout nepříznivé jevy které mohou ovlivnit varianty 
řešení. Tyto jevy jsou zjištěny na základě intuice, zkušeností a po dřívějším rozboru problému 
s navrhovatelem stavby. Rizika byla vyhodnocena za pomocí matice rizik, která je součástní 
rozhodovací analýzy v příloze č. 3. 

5.3.1 Rizika 

NJ1 … Překročení rozpočtu (určitý faktor může zapříčinit, že cena vyhotovení práce se 

navýší nad stanovený limit) 

NJ2 … Nedostatek financí na zaplacení projektu (z důvodu ekonomické krize by se mohlo 

stát, že majitel nebude mít dostatek peněžních prostředků pro financování stavby) 

NJ3 … Zpoždění realizace (i přes předem stanovený časový harmonogram se mmohou 

vyskytnout neočekávané situac,e které zapříčiní zpoždění realizace rekonstrukce) 

NJ4 … Nízká kvalita stavby (pokud bude výsledek práce nekvalitní, ať už z důvodu 

špatného materiálu či samotné práce řemeslníků, může ohrozit výsledný efekt) 

NJ5 … Špatné projektové řízení rekonstrukce (riziko zjištění, že projektové řízení není 

efektivní) 

První riziko (překročení rozpočtu) má zásadní dopad, jelikož je zde vysoká 

pravděpodobnost , že dojde k překročení rozpočtu. Na něj navazuje riziko druhé (nedostatek 

finančních prostředků), které nesmí být bráno na lehkou váhu. Díky ekonomické krizi může 

dojít k tomu, že majitel nebude mít na zaplacení dostatek financí. Tato skutečnost by se 

v danou chvíli musela řešit úvěrem, jelikož se předpokládá, že v letní sezóně si nová terasa 

„na sebe vydělá“. Třetí riziko (zpoždění realizace) není tak významné jako předchozí dvě 

avšak musí být uvedeno jako významné riziko, jelikož při nedodržení včasného dokončení 

stavby by nebyl splněn cíl provedení stavby v termínu. Je nutné hlídat soulad klíčových 

aktivit a jejich plnění s časovým harmonogramem. Nízkou kvalitu stavby ve fázi realizace 

stavby těžko posoudí laik, avšak je zde možnost přizvat nezávislého odborníka, který by mohl 

v průběhu stavby překontrolovat kvalitu a soulad s architektonickým návrhem. 
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V tabulce 5.3 je vypočítáno procento možného výskytu každého rizika u jednotlivých 
variant. Tento výpočet nám bude dále nápomocen při zjištění optimální varianty při porovnání 
užitnosti s mírou rizik, které každá varianta skrývá. 

Tabulka 5.3 Pravděpodobnost rizik 

Varianta A Varianta B Varianta C Riziko 

NJ Váha P SO P SO P SO P SO 

NJ1 2 0,15 0,3 0,3 0,6 0,15 0,3 1 2 

NJ2 4 0,5 2 0,1 0,4 0,3 1,2 1 4 

NJ3 1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,15 0,15 1 1 

NJ4 3 0,1 0,3 0,2 0,6 0,15 0,45 1 3 

NJ5 5 0,15 0,75 0,5 2,5 0,2 1 1 5 

∑ -  - 3,45 -  4,3 -  3,1 -  15 

Riziko -  - 23% - 29% - 21% -  100% 

Zdroj: vlastní zpracování; 

Vysvětlivky: 

NJ ... Nepříznivý jev 

P    ... Pravděpodobnost 

SO ... Stupeň ohrožení  

 

5.4 Zjištění nepříznivých důsledků (odhad rizika) a volba varianty 

Zvolená varianta C počítá s tím, že veškeré přípravné práce zařídí personál restaurace 

a samotnou stavbu, včetně projektu, zajistí stavební firma. Z hlediska volby z určených 

variant je tato varianta určitým kompromisem, jelikož zadavatel zakázky bude mít realizaci 

částečně „pod kontrolou“. Rizika související s celým projektem jsou nastíněna v širších 

souvislostech v projektové části této práce, kde je uveden i návrh na jejich případné řešení.  

V tabulce 5.4 je znázorněn výsledný efekt každé varianty a konečné vyhodnocení té 

optimální čímž se myslí té vyrianty, která má vysoký užitek a nízké riziko. 
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Tabulka 5.4 Výsledný efekt každé varianty 

  Varianta A Varianta  B Varianta C 

Relativní užitnost - U 83 69 81 

Relativní rizika - R 23 29 21 

Vysledny effect (U-R) 60 40 60 

Vysledny effect (U/R) 3,61 2,38 3,86 

 

Hodnoty výsledného efektu doporučují u rozdílu U-R variantu A i C ovšem při podílu 

užitku a rizika je optimálním řešením varianta C. 

I bez provedení rozhodovací analýzy se rozhodovateli (majiteli restaurace) jevila jako 

nejlepší varianta C, která i na základě hodnocení byla vyhodnocena jako nejvhodnější. Tímto 

se tedy potvrdil odhad rozhodovatele a ten přistoupí k realizaci projektu rekonstrukce terasy 

dle varianty C. 
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6 Návrh projektového řešení 

 
Na základě teoretických poznatků je v této části zpracován stručný a jednoduchý 

projekt na rekonstrukci terasy. Tento projekt je plánem „či vodítkem“ pro to, aby majitel 

restaurace měl jasnou představu, jak bude plánování a přípravná fáze projektu probíhat, 

obsahuje požadavky na vlastní realizaci stavby a určuje dílčí cíle, jejichž plnění lze v průběhu 

realizace projektu kontrolovat. Cílem je tedy jasnou a stručnou formou vše naplánovat a 

popsat tak, aby měla plánovaná akce bezproblémový průběh. 

6.1 Popis projektu, zdůvodnění a metoda řešení 

Projekt je zaměřen na rekonstrukci venkovní terasy restaurace Astron. Rozhodnutí 

zrekonstruovat terasu restaurace vychází zejména z dlouhodobých ohlasů zákazníků, kteří na 

základě dotazníkového šetření vyjádřili nutnost změny stávajících venkovních prostor 

restaurace.  

Majitel má z minulých let zpracován architektonický návrh, takže existuje jasná 

představa, jak má výsledná stavba vypadat.  

Na základě rozhodovací analýzy byla z nabízených 3 variant vybrána varianta, která 

počítá s tím, že veškeré přípravné práce a další práce (mimo typicky stavební) budou 

zajišťovat zaměstnanci restaurace (viz dále projektový tým) a stavbu samotnou bude 

realizovat stavební firma. 

6.2 Cíle projektu 

Všeobecný cíl vychází ze základního požadavku majitele restaurace, a to provést 

rekonstrukci tak, aby nová terasa byla v provozu v letní sezóně 2011.  

6.2.1 Všeobecný cíl 

• dokončit (provést) rekonstrukci terasy dle návrhu architekta, a to do 31.5. 

2011. 

6.2.2 Dílčí cíle = Milníky projektu 

• Ustanovit projektový tým do 14. 2. 2011 a rozdělit úkoly (viz klíčové aktivity). 
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• Vybrat stavební firmu do 28. 2. 2011. 

• Zahájit rekonstrukci nejpozději 1. 4. 2011 (resp. ukončit do 31.5. 2011). 

6.3 Klíčové aktivity projektu 

V této kapitole jsou popsány dílčí aktivity, které musí být splněny, aby došlo 

k řádnému splnění všeobecného cíle. Tyto aktivity jsou dále uvedeny v časovém 

harmonogramu a jsou zohledněny v rozpočtu. 

6.3.1 Přípravná fáze 

• V této fázi je nutné aktualizovat a schválit původní stavební návrh od 

architekta. 

6.3.2 Určení projektového týmu 

• „Jmenování“ členů týmu, určení rolí. 

6.3.3 Výběr stavební firmy  

• Zajišťuje projektový manažer; 

• Bude osloveno min. 5 stavebních firem, kterým bude zaslán požadovaný 

návrh formou výzvy ke spolupráci; 

• Budou zdůrazněny termíny plnění; 

• Manažer pozve k osobnímu jednání na základě dodaných nabídek 3 

dodavatele – po upřesnění všech podmínek rozhodne nejnižší cena; 

• Konečné rozhodnutí (výběr) učiní vedoucí projektu, podpis smlouvy. 

6.3.4 Vyřízení „formalit“ na úřadech 

• Vedoucí projektu zajistí zábor chodníků a další nutná opatření s tím 

související; 

• Pozn.: stavební povolení vyřizuje vybraná stavební firma (zajišťuje 

stavební část, elektroinstalace a požární zprávu). 
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6.3.5 Vlastní realizace stavby 

• Provádí stavební firma; 

• Projektový manažer sleduje soulad s plánem; 

• Supervizi vykonává vedoucí projektu; 

• Tato fáze končí kolaudačním řízení (je-li z hlediska rozsahu stavby ze 

zákona nutné). 

6.3.6 Předání díla 

Oficiální předání díla – stavby neboli rekonstrukce, zajištění kolaudačního řízení 

(je-li nutné). 

6.4 Časový harmonogram 

Tabulka 6.1 Časový harmonogram 

Popis akce Den začáteku akce Den ukončení akce 

Přípravná fáze – začátek 
projetku 

1.2.2011 28.2.2011 

Určení projektového týmu 1.2.2011 14.2.2011 

Výběr stavební firmy 15.2.2011 28.2.2011 

Vyřízení formalit 1.3.2011 31.3.2011 

Vlastní realizace stavby 1.4.2011 20.5.2011 

Dokončení prací a předání 
díla 

23.5.2011 31.5.2011 

Kontrola dodržení prací 1.2.2011 31.5.2011 

Kontrola plnění rozpočtu 1.2.2011 31.5.2011 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Obrázek 6.1 Realizace v Microsoft projectu 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

6.5 Role členů týmu 

V každém projektu je nutné od začátku stanovit, v jakém rozsahu budou zapojení do 

projektu lidské zdroje – tedy lidé samotní. Každý musí znát svou roli, kompetence a 

odpovědnosti, které v rámci projektu má. V řešeném projektu jsou zapojeni 2 lidé – majitel 

restaurace a provozní (ten je v pracovněprávním poměru – zaměstnanec). 

6.5.1 Vedoucí projektu (= majitel restaurace)  

předpoklad je, že bude pracovat na projektu cca 2 měsíce na poloviční úvazek, 

kompetence: jednání s úřady, podpisy smluv atd., supervize. 

6.5.2 Projektový manažer (= provozní restaurace)  

předpoklad je, že bude pracovat na projektu cca 2 měsíce na poloviční úvazek, 

kompetence: veškeré práce na projektu. 

Jelikož je zásadní částí projektu nákup „služby“ (tedy provedení samotné rekonstrukce 

externí stavební firmou), považuji za nutné určit i posledního člena týmu, a to zástupce 

stavební firmy.  

6.5.3 Zástupce stavební firmy  

ten bude především „komunikační spojka“ mezi zadavatelem a všemi dalšími osobami 

ze stavební firmy, které budou se zadavatelem nějakým způsobem v kontaktu (od stavebního 

mistra přes zedníky či účetní). 
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6.6 Rozpočet 

V následující tabulce je zpracován rozpočet. Komentáře k jednotlivým položkám jsou 

uvedeny  pod tabulkou.  

Tabulka 6.2 Rozpočet projektu 

Položka  jednotka cena za 
jednotku 

počet 
jednotek 

celkem 

1. Osobní náklady         
vedoucí projektu úvazek 1/10 měsíc 2 700 4 10800 
projektový manažer úvazek ½ měsíc 13 500 2 27000 
zástupce stavební firmy měsíc   0 
2.Cestovné, stravné     
cestovné vč. PHM měsíc 1000 4 4000 
stravné den 70 15 1050 
3. Náklady na kancelář     
energie, nájem měsíc  0 0 
telefon, internet, pošta měsíc 500 4 2000 
4. Nákup služeb a zboží     
rekonstrukce terasy dílo 700 000 1 700000 
poplatky stavebnímu úřadu den 120 60 7200 
správní poplatek- stavební 
povolení dílo 500 1 500 
CELKEM    752550 

´Zdroj: vlastní zpracování. 

V kapitole osobních nákladů je počítáno se 3 členy projektového týmu, avšak náklady 

jsou vyčísleny pouze u dvou (vedoucí projektu a projektový manažer), jelikož poslední člen je 

zaměstnancem externí stavební firmy. Dle plánu je stanoven úvazek u projektového manažera 

na polovinu úvazku, avšak při tvorbě původních variant nebylo počítáno s osobními náklady 

vedoucího projektu, jehož zapojení (úvazek cca 4 hod. denně) se jeví jako nezbytné. V obou 

případech se vychází z částky 27 000 Kč za měsíc včetně odvodů zaměstnavatele (superhrubá 

mzda). 

U cestovného vycházíme z paušálu za služební auto ve výši 1 000,- Kč za měsíc a 

předpokládá se max. 15 služebních cest, jež přesáhnou zákonem stanovenou dobu pro 

nárokování stravného.  

Náklady na nájem a energie nejsou vyčísleny, protože jsou běžnými provozními a 

zároveň fixními náklady restaurace a projekt na ně nemá vliv. Náklady na telefon jsou 

stanoveny paušálně. 
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6.7 Kontrola projektu 

Kontrolu projektu bude provádět vedoucí projektu. Bude kladen důraz na sledování 

plnění dílčích aktivit, a to především s ohledem na časový harmonogram, požadovanou 

kvalitu a finanční plán. Odchylky budou okamžitě řešeny. 

Vedoucí projektu bude min. 1x denně kontrolovat postup prací na stavbě, které bude 

konzultovat se zástupcem stavební firmy (předpokladem je zápis do stavebního deníku). 

Půjde tedy především o kontrolu průběžnou.  

Následná (závěrečná) kontrola bude provedena ještě před předáním díla stavební 

firmou, tudíž před uzavřením celého projektu. Cílem je odhalit případné vady plnění a ty co 

nejdříve řešit (reklamovat). 

6.8 Ukončení projektu 

Projekt bude uzavřen (ukončen) po provedení závěrečné kontroly, po níž bude 

následovat převzetí díla zadavatelem od stavební firmy (předávacím protokolem a fakturou za 

plnění). V případě bezvadnosti a správnosti faktury bude tato proplacena a projekt bude 

považován za ukončený. 
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7 Hodnocení přínosu řešení  
 

Při řešení problému byly využity poznatky z teoretické části projektu, které byly 

aplikovány do praxe. Při rozhodování byla vybrána na základě vyhotovené rozhodovací 

analýzy nejvhodnější varianta. Tato varianta se jevila rozhodovateli (tedy majiteli restaurace) 

nejlepší i před provedením hodnocení, tudíž se hypotéza potvrdila. 

Oproti předem plánované variantě C došlo při sestavení projektu k navýšení rozpočtu 

o nezbytné položky ve výši 25 550 Kč (což představuje navýšení na 103,5 %). Konkrétně 

zapojení majitele restaurace do projektového týmu a s tím spojené osobní náklady ve výši 

10 800 Kč, náklady na cestovné a stravné ve výši 5500 Kč, náklady na telefon ve výši 2 000 

Kč a správní poplatky ve výši 7700 Kč.  

Je tedy vhodné již při stanovování variant sestavit fiktivní rozpočty, aby popis variant 

a z nich vycházejících kritérií, byl co nejpřesnější. 

I přes výše uvedené jsem posléze přepočítala hodnocení variant a i v případě 

uvedeného navýšení by zvítězila varianta C. 

Výsledky rozhodovací analýzy jsou součástí projektu, podle něhož celá plánovaná 

rekonstrukce proběhne.  Z toho důvodu nyní nelze blíže hodnotit, zda zvolený postup bude 

i praxi vyhovovat.  

Lze však konstatovat, že celá rekonstrukce terasy restaurace je pečlivě naplánována na 

základě zjištěných dostupných informací a tudíž se dá předpokládat i bezproblémový průběh 

při její realizaci. S jistými odchylkami se počítalo při plánování rizik a bude snahou jim 

předcházet. 
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8 Závěr 

Ve své práci jsem se zaměřila na dva faktory, které ovlivňují řízení jakéhokoliv 

podniku. Prvním z nich je rozhodování, jeho podstata a důležitost správného rozhodnutí. 

Popisuji rozhodovací procesy, jejich vlastnosti, typy a náležitosti. Dalším faktorem, kterým se 

zabývám, je projektová činnost. V rámci teorie poukazuji na fakt, že správné plánování 

v rámci projektů je pro efektivní řešení nebo řízení v dnešní době nezbytné.  

V praktické části je vyřešen konkrétní problém z praxe. Řešený úkol se týká 

rekonstrukce venkovní terasy restaurace, kdy její majitel volí ze 3 možných variant, jakým 

způsobem bude rekonstrukce provedena. První možností je zadat celou zakázku „na klíč“, 

druhou možností je najímat vlastními silami řemeslníky a vše řídit za pomocí stávajícího 

personálu, poslední variantou je vše naplánovat, ale vlastní stavbu zadat stavební firmě. Při 

volbě variant byla využita rozhodovací analýza. Jako hodnotící kritéria byla zvolena cena  

- váha 70 %, garance splnění cíle – váha 10 %, časové zatížení pro podnik – 10 %, vyřízení 

stavebního projektu a povolení – 5 % a zajištění pomocí sankcí při nesplnění cíle a jejich 

vymahatelnost – váha 5 %. Na základě výpočtu při využití bodovací metody byla jako 

nejvhodnější zvolena poslední varianta – varianta C.  

V další části je zpracován projekt na provedení rekonstrukce, který již vychází 

z výsledné varianty. Cílem projektu je vše důkladně naplánovat tak (od cílů, jejich plnění, 

klíčových aktivit, rozpočtu a časového harmonogramu), aby při samotné realizaci projektu 

vše probíhalo bez komplikací a každý zapojený člen projektového týmu věděl, za co je 

odpovědný a jaké má kompetence.  

Přestože je součástí projektu také přehled možných rizik a jejich případné řešení či 

předcházení, musíme počítat s tím, že i při samotné realizaci vyvstanou další skutečnosti, 

zejména nepředvídatelné a neočekávané, na které budeme muset okamžitě reagovat, a tak 

provádět rychlá operativní rozhodnutí. Přesto očekávám naplnění cíle v předem stanoveném  

termínu. 

 

 

 

 


