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Příloha 1 - Dotazník 

 

DOTAZNÍK 
1. Jak na Vás působí vstup na terasu? 

a)  Nic zvláštího na něm nevidím 

b) Je otevřený, ale to mi nevadí 

c)  Je otevřený a to mi vadí 

2. Jaký máte první dojem při vstupu na venkovní terasu? 

a) Oraganizovanost 

b) Chaosu 

c) Útulnosti 

3. Při výběru místa: 

a)  Musel(a) jsem dlouho přemýšlet 

b)  Musel(a) jsem jen chvíli přemýšlet 

c)  Nepřemýšlel(a) jsem vůbec 

4. Když jste se usadil(a) na místo jaké byly první dojmy? 

a) Příjemné, byl kolem mne velký prostor 

b) Nepříjemné, byl kolem mne velký prostor 

c) Nepocítil(a) jsem žádnou změnu 

5. Jak Vám vyhovuje zahradní nábytek?  

a) Vyhovuje  

b) Moc nevyhovuje, ale není to tak špatné 

c) Nevyhovuje vůbec 

6. Líbí se Vám dekorace na stolech? 

a) Ano líbí 

b) Není nic moc 

c) Nelíbí 



  

7. Je Vám příjemné okolí terasy? 

a) Ano, je to velmi hezké 

b) Moc ne, je obyčejné 

c) Ne, není ničím zvláštní 

8. Je něco co byste změnili na celkové dekoraci terasy?  

a) Ano dekorace stolů 

b) Ano dekorace zdí 

c) Ne 

9. Při odchodu od stolu: 

a) Jsem vstal(a) bez problémů 

b) Měl(a) jsem problémy vstanout kvůli židli 

c) Měl(a) jsem problémy vstanout kvůli stolu 

10. Co Vám na terase rozhodně chybí? 

a) Televize 

b) Obrazy na stěnách  

c) Květinová výzdoba 

Posledním přáním prosím uveďte pohlaví:   a) žena                   b) muž 

 

 

Děkujeme za Váš čas 



  

Příloha 2 – Nákres terasy 
 

Půdorys původní restaurační terasy 
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Zdroj: Vlastní zpracování



  

Příloha 3 - Rozhodovací analýza 

 

1. 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. 

Určení kritérií:  

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. 

Obrázek 1.1 Párové porovnání kritérií 

 



  

Tabulka 1.1 Určení vah u jednotlivých kritérií 

Kritéria Počet výběrů Pořadí Váha 

K1 – Cena vtis. Kč 4 1. 5 

K2 – Garance cíle 3 2. 4 

K3-Časové zatížení 1 4. 2 

K4- Stavební povolení 0 5. 1 

K5- Sankce za nesplnění 

daných podmínek 
2 3. 3 

. 

2. Stanovení variant 

Varianta A   

předpokládá, že celou rekonstrukci zařídí na klíč externí firma. 

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. 

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. 

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

je zpracována dále. Důraz je kladen na správné určení hodnotících kritérií, jejich vah a 

výpočtu efektivního řešení. 

 

3 Hodnocení užitnosti 

Pro zhodnocení užitnosti je zvolen maticový model. V tabulce 3.1 je slovně popsáno 

v jaké míře varianty vyhovují daným kritériím. Vychází z ní tabulka 3.2 , která obsahuje 

výpočet hodnotíchích kritérií tzv. Matice prostých užitností.  

 

 



  

Tabulka 3.1 Přehled kritérií u jednotlivých variant - Matice absolutní 

Kritéria/Varianty Varianta A Varianta B Varianta C 

K1 – Cena vtis. Kč 990 600 700 

K2 – Garance cíle Plná záruka Žádná záruka Poloviční záruka 

K3-Časové zatížení Minimální  Zcela Přijatelně 

K4- Stavební povolení Zcela Vůbec ne Zcela 

K5- Sankce za nesplnění 

daných podmínek 

Plně uplatnitelná Neuplatnitelná Z části 

uplatnitelná 

 

Tabulka 3.2 Výpočet hodnoticích kritérií - Matice prostých užitností 

Kritéria/Varianty Varianta A Varianta B Varianta C 

K1 – Cena vtis. Kč 50 100 80 

K2 – Garance cíle 100 50 80 

K3-Časové zatížení 100 50 80 

K4- Stavební 

povolení 
100 80 100 

K5- Sankce za 

nesplnění daných 

podmínek 

100 50 80 

 

Dalším výpočtem je procentuální zastoupení užitnosti každé varianty - tab. 3.3. 

 

 



  

Tabulka 3.3 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% 

 

4 Hodnocení rizik  

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: 

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) 

 

 

 

 



  

Obrázek 4.1 Párové porovnání rizik 

 

Tabulka 4.1 Určení vah k daným rizikům 

Kritéria Počet výběrů Pořadí Váha 

NJ1 - Překročení rozpočtu 1 4. 2 

NJ2 – Nedostatek financí  3 2. 4 

NJ3 – Zpoždění realizace  0 5. 1 

NJ4 – Nízká kvalita stavby 2 3. 3 

NJ5 – Šptané projektové 

řízení 
4 1 5 

 

Tabulka 4.2 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% 

 



  

Vysvětlivky: 

NJ ... Nepříznivý jev 

P    ... Pravděpodobnost 

SO ... Stupeň ohrožení  

5 Rozhodnutí a jeho zdůvodnění 

Globální zhodnocení 

   Na základě globálního posouzení vykazuje největší výsledný efekt varianta C, která přináší 

střední užitek za minimálního rizika. Naproti tomu má nejnižší výsledný efekt varianta B, 

která při nejvyšším riziku přináší i nejmenší užitnost viz tabulka 4.1. 

Tabulka 5.1 Globální 

Pořadí 1. 2. 3. 

Užitnost U max->min Varianta A Varianta C Varianta B 

Riziko R  min->max Varianta C Varianta A Varianta B 

Z hlediska maximalistické strategie: 

Pomineme-li riziko, největší užitek by mi přinesla varianta A. 

Z hlediska minimalistické strategie:  

Pokud bychom brali ohled na riziko, jevila by se jako nejlepší varianta C. 

Z hlediska optimální strategie: 

Se jeví nejlepší varianty A a C. 

Analytické zhodnocení 

Rozbor všech variant analyticky, jejich výhody, nevýhody a rizika. 

Varianta A 

Výhody: o veškeré náležitosti se postará extérní firma; 

Nevýhody: nejdražší ze všech variant,  

Riziko: největší riziko nemožnosti financování zakázky. 

 



  

Varianta B 

Výhody: nejlevnější ze všech variant; 

Nevýhody: časová náročnost, neprofesionální řízení; 

Riziko: zpoždění dokončení prací, vysoká možnost překročení rozpočtu. 

Varianta C 

Výhody: využití vlastních zdrojů; 

Nevýhody: není nejlevnější; 

Rizika: zpoždění dokončení prací a navýšení rozpočtu. 

Reální zhodnocení 

Tabulka 4.2 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. 

Závěr 

Na základně předchozích výpočtů rozhodovací analýzy bylo přikloněno k variantě C a to 

především z důvodu finanční stránky. Je zde samozřejmě brán v potaz faktor vhodné 

kombinace užitnoti a rizika. Varinta je výhodná jak z časových tak finančních důvodů 

s nízkým faktorem rizik. 
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