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Anotace 

Předložená disertační práce s názvem Inovace v systému řízení rizik projektů strojírenského 

podniku s podtitulem s návrhem databázového systému s možností využití diskriminační 

analýzy pro strojírenský podnik s integrovaným řízením rizik pro jejich efektivní řízení 

v podmínkách nejistoty si klade za cíl navázat na existující metodiky řízení rizik projektů, 

kterými se zabývá řada významných publikací, využít informace a znalosti z řízení rizik 

projektů ve významném domácím průmyslovém podniku, rozpracovat oblast kvantitativní 

analýzy rizik takovým způsobem, aby dokázala věrohodně zobrazovat velikost a dopady rizik 

na projekt a navrhnout databázový systém, který by uchovával data o průběhu řízení rizik 

projektů pro vytvoření báze znalostí. Proces kvantitativní analýzy řešený v disertační práci 

využívá metody, mezi které patří zejména statistické a simulační metody, tvorby scénářů, 

rozhodovacích stromů a citlivostní analýzy. Tyto metody jsou následně aplikovány u 

vybraných projektů a typů rizik průmyslového podniku ŠKODA TRANSPORTATION a. s. a 

ŠKODA VAGONKA a. s. Poslední kapitola je věnována vícerozměrné průzkumové technice na 

praktické ukázce využití diskriminační analýzy, která čerpá informace z navržené databáze 

řízení rizik projektů.    

 

Klíčová slova: projektové řízení, řízení rizik, analýza rizik, kvantitativní analýza, nástroje 

kvantitativní analýzy, databázový systém, MS Access, diskriminační analýza 
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Annotation 

This thesis Innovation in System of Project Risk Management Engineering Company with 

subtitle Design Database System with the Use of Discriminant Analysis for Engineering 

Company with Integrated Risk Management for their Effective Management under 

Uncertainty aims to build on existing risk management methodologies for projects that 

addresses a number of important publications, to use information and knowledge of project 

risk management in a significant domestic industrial company, to develop the area of 

quantitative risk analysis in a way that could plausibly show the magnitude and impact of 

risks on the project and design a database system to retain data on the progress of project 

risk management to create a knowledge base. The process of quantitative analysis solved in 

the thesis uses methods including, in particular statistical and simulation methods, creating 

scenarios, decision trees and sensitivity analysis. These methods are then applied on 

selected projects and types of risk in industrial companies ŠKODA TRANSPORTATION a. s. 

and ŠKODA VAGONKA a. s. Last chapter is devoted to multidimensional survey technique to 

a practical demonstration of the use of discriminant analysis, which draws on information 

from the proposed project  risk management database. 

 

Keywords: Project Management, Risk Management, Risk Analysis, Quantitative Analysis, 

Tools of Quantitative Analysis, Database System, MS Access, Discriminant Analysis 
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Úvod 

Současné podmínky podnikání jsou charakterizované rychlými globálními změnami 

v podnikatelském prostředí. Propojování světa globalizací, krizový vývoj zemí eurozóny, 

neustálé změny legislativních předpisů a norem, fúze a akvizice, rychlý vývoj nových 

informačních technologií, růst významnosti hlasu zákazníka a intenzita inovačních procesů 

vedou ve svém důsledku k obtížnějšímu řízení a predikcím. Podniky jsou tak vystaveny krizím 

s těžko předvídatelným vývojem, měnícím se podmínkám na finančních trzích, výkyvům 

v hospodářském růstu a poptávce. Silná konkurence a tlak na ceny výrobků nutí podniky 

zvyšovat efektivnost, inovovat výrobky, výrobní postupy i zařízení a provádět přesuny 

výrobních kapacit. To se odráží ve způsobu řízení podniků i jejich projektů.  

 

Z tohoto důvodu nabývá manažerská práce s rizikem a nejistotou na významu a její způsob 

řízení představuje jednu z primárních konkurenčních výhod, které mohou rozhodovat o další 

existenci projektu rozhodujícím způsobem, protože nedostatky v přípravné fázi mohou 

způsobit negativní dopad na úspěšnost realizace projektu. Chápání rizika a nejistoty prošlo 

svým vývojem a dnes je podle [1] chápáno jako nejistá událost nebo podmínka, která, pokud 

nastane, má pozitivní (příležitost) nebo negativní (hrozba) dopad na cíle projektu. 

  

Disertační práce kromě literárních zdrojů pracuje s informacemi a znalostmi z řízení rizik 

projektů ve významném domácím průmyslovém holdingu ŠKODA TRANSPORTATION GROUP, 

konkrétně ve ŠKODĚ TRANSPORTATION a. s. a ve ŠKODĚ VAGONKA a. s., kde autor disertační 

práce působil na stáži. Při bližší spolupráci pak došlo k vykrystalizování potřeb podniku 

navázat na rozpracované téma řízení rizik projektů v podobě návrhu databáze pro ukládání 

dat a informací týkající se řízení rizik z předešlých a současných projektů a následnou práci 

s nimi.  

 

V odborných publikacích zabývajícími se řízením rizik projektů je velmi dobře rozpracována 

problematika zabývající se přístupem k řízení rizik, co však v těchto publikacích chybí nebo je 

málo diskutované, je téma potřeby vytvoření databázového systému pro řízení rizik projektů. 

Hlavní přínos této práce proto spatřuji ve vytvoření takové databáze, která by odrážela 
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potřeby strojírenského podniku pro řízení rizik projektů a dokázala by rozšířit tuto 

problematiku o podněty a náměty i pro pedagogickou oblast.   

 

Pro účely této práce a ochranu citlivých dat podniku byla data projektu upravena tak, aby 

nebyla uvolněna citlivá data, ale zároveň byl zachován charakter projektu. Pro kvantifikaci 

vybraných rizik byly upraveny časové údaje a hodnoty jednotlivých rizik a byl snížen 

počet rizik a zjednodušen jejich popis. 

1 Vymezení předmětu disertační práce 
 

Část problematiky disertační práce je zaměřena na oblast kvantifikace projektových rizik ve 

strojírenském podniku s integrovaným řízením rizik v podmínkách nejistoty. Oblast analýzy 

rizik je dnes velmi dobře popsána v řadě světových publikací, co ovšem tyto publikace někdy 

postrádají, je aplikovatelný přínos pro praxi. Jedním z uvedených přínosů v disertační práci k 

řízení projektových rizik ve strojírenském podniku představuje vytvoření databázového 

systému pro řízení rizik projektů. Do tohoto databázového systému jsou poté 

implementovány prvky pro využití diskriminační analýzy jako nástroje vícerozměrných 

průzkumných technik. Cílem implementace těchto prvků pro využití diskriminační analýzy je 

demonstrovat její využití na možnosti prvního posouzení prvního schválení nebo odmítnutí 

realizace projektu na základě vstupních parametrů projektu. Předmět a cíl disertační práce 

je rozpracován v následujících bodech:  

 

1. Analýza současného stavu přístupů ke stanovení a řízení rizik v rámci manažerského 

rozhodování u strojírenského podniku. 

Výsledkem provedené analýzy bude identifikace současných přístupů a pohledů 

k vyhodnocování stanovení rizik v rámci manažerského rozhodování u řízení rizik projektů. 

 

2. Návrh dílčích metodik uplatnění různých postupů a technik pro kvantifikaci vybraných 

rizik projektů. 

Výsledkem budou dílčí návrhy metodik, které budou uplatnitelné při různých postupech 

kvantifikace vybraných projektových rizik a bude je možné využít jako bázi znalostí pro řízení 

obdobných rizik u dalších projektů.  
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3. Návrh databázového systému pro práci a uchování dat o rizicích z praxe 

s implementovanými prvky pro využití diskriminační analýzy. 

Pro splnění tohoto cíle budou zpracovány informace týkající se řízení rizik z předešlých a 

současných projektů. Získané informace budou využity k sestavení návrhu databázového 

systému pro uchování dat o rizicích z praxe a následnou práci s nimi. 

 

4. Přínosy disertační práce k rozvoji oboru řízení rizik projektů a přínosy do pedagogické 

oblasti  

Výsledkem budou definované přínosy, které přispějí k rozvoji oboru řízení rizik projektů a 

oblasti projektového řízení a přispějí také k přínosům do pedagogické oblasti.  

 

5. Ověření funkčnosti a aplikovatelnosti modelu a dílčích metodik v podmínkách reálné 

praxe. 

V praxi by měla být ověřena aplikovatelnost navržené databáze a technik určených pro 

kvantifikaci rizik, a v rámci zpětné vazby by mělo být využito informací z ověřování 

k odstranění nedostatků a optimalizování výsledného návrhu databázového systému a 

technik určených pro kvantifikaci rizik pro jejich obecné využití.  Praktické ověření funkčnosti 

a aplikovatelnosti návrhu databázového systému a technik určených pro kvantifikaci rizik 

bude probíhat v podmínkách strojírenského podniku ŠKODA TRANSPORTATION a. s. a ŠKODA 

VAGONKA a. s.  

2 Analýza současného stavu přístupů ke stanovení rizik v rámci 
manažerského rozhodování strojírenského podniku. 

2.1 Přístupy k řízení rizik 
V této kapitole je provedena analýza současných přístupů a pohledů k vyhodnocování 

stanovení rizik v rámci manažerského rozhodování u řízení rizik projektů. Metodiky řízení 

projektů jsou dnes dobře zvládnuté a pojednává o nich řada světových i domácích publikací. 

Oproti tomu problematika řízení projektových rizik je velmi mladá. Intenzivnější a 

systematičtější pozornosti se jí dostalo teprve před cca 20 lety. Hlavní přístupy k řízení rizik 

projektů jsou popsány v následujících podkapitolách a graficky jsou znázorněny na obrázku 

2-2. 
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2.1.1 Metodika PMI 
Jednou z prvních publikací věnovanou problematice managementu rizik byla kniha [3] od 

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

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

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

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

rizik projektů.  Nejrozšířenější je tato metodika v USA a její certifikáty, zejména PMP, jsou 

známy po celém světě. Pátá edice je plánována na konec roku 2012.  

2.1.2 Metodika a přístup IPMA 
V Evropě patří mezi nejvýznamnější Mezinárodní organizace pro projektový management 

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

sdružení pro řízení projektů s počtem více než 120 000 členů. IPMA se zaměřuje na rozvoj a 

propagaci profese projektového řízení. Ta poskytuje standardy a stanoví hlavní směry pro 

práci profesionálů projektového řízení prostřednictvím Baseline kompetencí IPMA (ICB ®).  

2.1.3 Proces PRAM 
Dalším významným procesem pro řízení rizik podle PRAM (Project Risk Analysis and 

Management), který prošel úpravou díky práci M. Chapmana [6]. Ten v roce 2003 představil 

generický proces managementu rizik nazvaný SHAMPU (Shape, Harness, And Manage 

Project Uncertainty) a v roce 2004 se díky němu dočkal proces  PRAM své poslední verze.  

2.1.4 Metodika ATOM 
Další významnou metodikou je podle [8] metodika ATOM (Active Threat and Oportunity 

Management). Tato metodika je navržena pro jednoduchý proces řízení rizik projektů, kde je 

možné měnit rozsah oblasti využití od jednodušších po složitější projekty a tím i rozsah 

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

ATOM projekty s hodnotou do 1 mil. Kč a jako velké projekty jsou označeny projekty 

s hodnotou nad 100 mil. Kč.  

2.1.5 Norma ISO 31 000 
V roce 2009 došlo ke sjednocení pojmů a přístupů k rizikům vydáním normy ISO 31000:2009 

(Management rizik – Principy a směrnice). Tato norma je k dispozici i v české verzi ČSN ISO 

31000 s doplňujícím slovníkem od října 2010. Norma přináší zejména možnost používat 

jednotnou terminologii v oblasti managementu rizik i projektů. Tato norma je velmi obecná, 
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a proto může poskytnout návod implementace managementu rizik pro mnohá odvětví 

průmyslu aj.  

2.1.6 Metodika podle knihy [1] autorů Korecký, M., Trkovský, V. 
Mezi nejmladší metodiku řízení rizik, která je navržena pro potřeby strojírenského podniku, 

je metodika podle knihy [1] od autorů Korecký, M., Trkovský, V. Pro lepší orientaci byl podle 

zkušenosti autorů publikace [1] navržen tzv. registr rizik. Hlavní rizika jsou zde členěna do 

sedmi základních skupin a ty následně do podskupin. S registrem rizik pracuje i navržená 

databáze pro analýzu rizik projektů.  

2.2 Analýza rizik 
Podle [13] se analýza rizik týká rozvíjení a chápání rizika. Poskytuje vstup do oblasti 

kvalitativního a kvantitativního posuzování rizik a k rozhodnutím o tom, zda je třeba rizika 

ošetřit, a o tom, které strategie a metody ošetření jsou nejvhodnější. Do analýzy rizik patří 

určení následků a jejich pravděpodobností pro identifikované události rizika, přičemž se bere 

v úvahu přítomnost (nebo nepřítomnost) a efektivnost jakýchkoli existujících prvků řízení 

rizika. Následky a jejich pravděpodobnosti jsou potom zkombinovány za účelem stanovení 

úrovně a intenzity rizika.  

 

Metody použité pro analyzování rizik můžeme dle odborných publikací rozdělit na dva 

základní přístupy a to na oblast kvalitativní a kvantitativní analýzy. Podle [17] je možné 

rozšířit tuto oblast o semikvantitativní metody analýzy, které představují kombinaci výše 

zmiňovaných metod a podle návrhu [1] by do analýzy rizik připadlo i samotné hodnocení 

rizik. Takto navržená analýza rizik má stanovit, v jakém rozsahu mohou tato rizika ovlivnit cíle 

projektu a vyhodnotit priority jejich dalšího ošetření. Rozpracovaná analýza rizik podle [1] je 

uvedena na následujícím obrázku 2-1.   

 

Obrázek 2-1 Analýza rizik podle [1] 

Analýza rizik Analýza rizik 

Kvalitativní 
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2.2.1 Kvantitativní analýza 
Úlohou kvantitativní analýzy je analyzovat číselně pravděpodobnost každého rizika a jeho 

důsledky na cíle projektu. Obecně platí, že s množstvím identifikovaných rizik se obvykle 

zvětšuje rizikovost a důležitost projektu. Podle [1] je kvantitativní analýza vyžadována u 

všech projektů, u kterých je vyhodnocován jejich zisk nebo efektivnost. Jedná se především o 

projekty externím zákazníkům a velké investiční projekty. 

 

V odborných publikacích je zmíněna řada metodik využití kvantitativní analýzy rizik, které se 

zabývají převážně vyčíslením dopadu rizik na cíle projektu využitím pravděpodobnostního 

rozdělení, nebo zjednodušeným popisem hodnocení rizika pomocí stupně pro 

pravděpodobnost a dopad rizika. Kvantitativní analýza tak představuje číselné vyjádření rizik 

projektu a vyčíslení jejich účinků na cíle projektu, které je možné vyjádřit primárně 

v nákladech, čase nebo finančních přínosech projektu.  

 

Podle [7] se pomocí dobře zvolené techniky statistické analýzy a vhodného počítačového 

softwaru mohou vytvořit modely, které dokáží predikovat budoucí výsledky projektu a tím 

odrážet celkové riziko do projektu. Informace z identifikace a hodnocení rizik lze kombinovat 

s plánem projektu s následným vyvozením vlivu na rozpočet a harmonogram projektu [19]. 

Tento přístup k modelování projektových rizik, se nazývá kvantitativní analýza rizik. 

  

Mějme však na paměti, že celkové riziko projektu může, ale také nemusí být součtem 

jednotlivých rizik. Jednoduchý součet je možné použít, pokud se jedná o rizika nákladů 

projektu, která jsou vzájemně nezávislá (korelační koeficient r  0), a proto je klíčové určení 

struktury rizik a jejich vzájemných vazeb. Příkladem vzájemně se ovlivňujících rizik je 

harmonogram projektu, kdy určitá aktivita (podle síťového grafu většinou kritická aktivita) 

může negativním způsobem ovlivnit průběh a délku harmonogramu projektu.    

 

Podle [17], [32], [33] je nutné mít při provádění posuzování rizik přehled v těchto 

záležitostech: 

- kontext a cíle organizace, 

- rozsah a typ rizik, která jsou přijatelná a způsob, jak ošetřit nepřijatelná rizika, 

- způsob, jakým je posuzování rizik včleňováno do organizačních procesů, 
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- metody a techniky, které mají být použity k posuzování rizik a jejich příspěvek 

k procesu managementu rizik, 

- delegovat odpovědnost, schopnost nést odpovědnost a oprávnění k provedení 

posuzování rizik, 

- dostupné zdroje k provedení posuzování rizik, 

- způsob, jakým budou o riziku podávána hlášení a jak bude přezkoumáno. 

 

Výhody použití kvantitativní analýzy rizik, oproti používání jen kvalitativního posouzení lze 

shrnout takto: 

- Kvantitativní analýza rizik (QRA) bere v úvahu kombinovaný účinek rizik (jak hrozby, 

tak i příležitosti) na výstupech projektu, neboť projektová rizika neexistují v izolaci, 

ale vzájemně se ovlivňují. 

- Dokáže predikovat plnění cílů v projektu (harmonogram, náklady) a vytvořit tak 

rozsah možných scénářů od optimistického přes očekávaný až po pesimistický. 

- Dokáže vytvořit pohled na celkové působení projektových rizik a jejich vazeb a 

souvislostí na projekt. 

- Poskytuje konzistentní základ pro senzitivní analýzu a analýzu What if a dokáže 

prozkoumat účinnost plánovaných reakcí [34]. 

- Používá jednoznačné čísla k popisu nejistoty. Hodnocení podle stupnic jako riziko 

vysoké, střední nebo nízké může být interpretováno různě různými lidmi. 

- Znázorní klíčové rizikové faktory (tj. rizika, která mají největší vliv na celkový výsledek 

projektu) a umožní tím zaměřit pozornost na nejrizikovější části projektu [35], [23]. 

- Dokáže odpovědět na některé specifické otázky číslem, včetně vyčíslení 

pravděpodobnosti dopadů do projektových cílů [36], [24]. 

 

Při využití kvantitativní analýzy rizik by měly být stanoveny jasné cíle pro její použití. 

Projektový tým by následně měl plně využívat výsledků kvantitativní analýzy v rámci 

rozhodovacího procesu. Pokud se jasně nestanoví kontext analýzy rizik, je zde nebezpečí, že 

kvantitativní analýza rizik nepřinese očekávané přínosy. 
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3 Návrh dílčích metodik uplatnění různých postupů a technik pro 
kvantifikaci vybraných rizik projektů. 

 
V této kapitole jsem se zabýval vytvořením dílčích metodik kvantifikace vybraných rizik 

projektů, které by posloužili jako znalostní báze evidována v navrženém databázovém 

systému pro řízení rizik projektů. Na ukázkových příkladech obsažených v této kapitole chci 

demonstrovat užití vybraných metod kvantitativní analýzy. Obecně není stanovené žádné 

pravidlo, kdy a kde je nejlepší využít danou metodu pro kvantifikaci rizika. Je proto třeba 

využít předešlých zkušeností s kvantifikací rizika u předešlých projektů a vlastního důvtipu a 

citu a hledat taková řešení kvantifikace, která přinesou požadovaný efekt.   

 

Kvalitativní nebo kvantifikativní vyjádření rizik včetně jejich hodnocení vychází z předešlého 

procesu identifikace rizik. Všechny tyto procesy tak můžeme podle [13] zasadit do kontextu 

posuzování rizik. Při kvantifikaci rizik je nutné brát v potaz, že každé riziko má svou specifikou 

povahu, a proto je vhodné využít širokého portfolia technik pro jeho kvantifikaci. Přehled 

nejznámějších metod kvantitativní analýzy je níže uveden: 

 Použití rozdělení pravděpodobnosti a očekávané hodnoty 

 Hodnocení rizik pomocí stupnic  

 Simulace Monte Carlo 

 Metoda PERT 

 Markovova analýza a Bayesovská statistika a Bayesovy sítě  

 Neuronové sítě a genetické algoritmy [29] 

 Regresní a korelační analýza a analýza časových řad  

 Analýza scénářů a analýza stromu poruchových stavů  

 Analýza stromu událostí (ETA – Event tree analysis) 

 Analýza vztahu příčina - následek a analýza typu motýlek (bow tie analysis)  

 Analýza rozhodovacího stromu  

 Analýza nákladů a přínosů (cost/benefit analysis) a analýza multikriteriálního 

rozhodování 

 Hodnocení projektu pomocí čisté současné hodnoty (NPV) a vnitřního výnosového 

procenta (IRR) 
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Celkově vzato mají vybrané metody kvantitativní analýzy poskytovat výsledky ve formě, 

která zdokonaluje pochopení povahy rizika a patrných a ověřitelných způsobů, jak může být 

riziko ošetřeno. Existuje však obecné doporučení pro využití vybraných metod aplikovatelné 

na celý proces posuzování rizik podle ISO 31 010.   

3.1 Použití rozdělení pravděpodobnosti a očekávané hodnoty 
Obecně je pro kvantifikaci jednotlivých rizik možné využít dva způsoby vyjádření 

pravděpodobnostního dopadu, a to formou diskrétního (pravděpodobnost x dopad - 

diskrétní rozdělení) a spojitého rozdělení pravděpodobnosti. U spojitého rozdělení 

pravděpodobnosti si podle [25]  vystačíme se třemi různými „polohami“ expertního odhadu, 

kterými jsou minimum, maximum a nejpravděpodobnější hodnota sledované veličiny. Tím se 

oblast využití různých typu spojitých rozdělení pravděpodobnosti zužuje na užití 

trojúhelníkového, PERT nebo BetaPERT rozdělení.   

 

V praxi záleží na projektovém manažerovi, jaké rozdělení pravděpodobnosti pro stanovení 

konkrétního rizika zvolí. Co by však měl mít na zřeteli, je ztráta způsobená investovaným 

časem při výběru nejvhodnějšího rozdělení pravděpodobnosti rizika, neboť klíčovou činností 

v oblasti řízení rizik není jejich přesné stanovení hodnoty rizika podle nejsprávnějšího výběru 

rozdělení pravděpodobnosti, ale jeho ošetření v podobě reakce na jeho řízení.  V další 

podkapitole jsou uvedeny příklady využití kvantitativní analýzy vybranými metodami pro 

stanovení hodnoty rizika, které poslouží jako vytvoření dílčí metodiky pro řešení obdobného 

rizika u jiných projektů. 

   

3.2 Metody CPM a PERT 
Na konci padesátých let minulého století vznikly dvě metody používané pro plánování a 

sledování vývoje projektů, které se staly základem projektového řízení a jsou používány 

dodnes. Byla to metoda kritické cesty (CPM) a metoda (PERT), jejichž vyvinutí mělo za cíl 

zejména pomoci při odhadování a zkracování délky realizace projektů a zvládání velkého 

množství účastníků, kteří byli v projektech zahrnuti. [37].  

 

Z pohledu odhadu manažerského rizika časového harmonogramu projektu se ze zkušeností 

autora publikace [28] jeví jako vhodnější využití metody PERT, tedy stanovení třech hodnot a 
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následný výpočet očekávané doby trvání harmonogramu projektu. V praxi je totiž velmi 

problematické stanovit odhad doby trvání jednotlivých činností jednou hodnotou. Výhodou 

PERT je možnost vyjádřit si optimistický, nejpravděpodobnější, pesimistický a očekávaný 

průběh celého projektu. Hlavním nedostatkem této metody jsou deterministicky stanovené 

a vypočtené hodnoty. Podle [1] je to důvod, proč PERT v současnosti, kdy projekty jsou 

ovlivňovány razantními změnami ve způsobu provádění, již není tak hojně využívána a její 

místo zaujaly simulační metody z důvodů využití většího stochastického charakteru v 

zadávání a výpočtu hodnot. Podle [1] je metoda PERT vhodná spíše pro projekty, kde těžiště 

nejistoty spočívá v délce provádění aktivit a nikoli ve změně struktury harmonogramu.  

3.3 Analýza scénářů 
Scénáře představují určitý odhad budoucnosti, který umožňuje zlepšit pochopení existujících 

a potenciálních trendů vývoje a vytvořit tak strukturovaný pohled na predikované události. 

Podle [25] se scénáře dělí na dva základní typy a to na kvalitativní a kvantitativní. Podle [17] 

jsou scénáře pouze stanovenými „výřezy“ možných vývojů budoucnosti, je důležité se ujistit, 

že je zohledněna pravděpodobnost výskytu určitého výstupu (scénáře), tj. přijmout soustavu 

rizika.   Podle [25] mají kvalitativní scénáře přispět k tvorbě nových strategických variant, 

rozvíjet učení a dialog uvnitř organizace a pomáhat s plánováním a řízením změn uvnitř 

organizace. Hlavním nedostatkem při tvorbě kvantitativních scénářů je dostupnost dat pro 

tvorbu realistických scénářů a nebezpečí, že vytvořené scénáře mohou mít od začátku 

chybnou povahu, která však nemusí být v daném okamžiku rozpoznána.   

3.4 Simulace Monte Carlo 
Podle [7] u řízení rizik projektů zůstává nejpoužívanější technikou simulace Monte Carlo, 

neboť umožňuje podrobnou analýzu kombinovaného účinku rizik na cíle projektu. Obecně 

bývá simulace Monte Carlo používána k posuzování buď celého rozdělení výsledků, které by 

mohly nastat, nebo klíčových ukazatelů z rozdělení (např. pravděpodobnost stanoveného 

výsledku). Velmi dobré využití má tato simulace v oblasti investičních projektů typů staveb, 

protože tyto projekty mají obvykle složitou strukturu a velký počet aktivit. Je zde významná 

návaznost velkého počtu aktivit a dají se lépe predikovat náhodné jevy (počasí, spolehlivost 

dodavatelů). Jako výsledky z provedené simulace Monte Carlo jsou obvykle prezentovány 

tyto dva základní výstupy: 
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- Histogram, který ukazuje rozsah možných výsledků a zejména kolikrát byl výsledek 

dosažen. 

- S-křivka, která zobrazuje rozsah možných výsledků proti kumulativní 

pravděpodobnosti dosažení dané hodnoty. 

3.4.1 Příklad užití Simulace Monte Carlo 
Na následujícím příkladu je znázorněna ukázka výpočtu rezervy na pokrytí rizik formou 

součtu dvou specifických rizik uvedených v tabulce 3-1 (O3b, F2d), které jsou kvantitativně 

vyjádřeny použitím metody PERT. Metoda PERT byla zvolena z důvodu snadného modelování 

pravděpodobnostního rozdělení očekávané hodnoty a následné simulace metodou Monte 

Carlo. Následně je provedena simulace odhadu vývoje rizika v prostředí MS EXCEL 2010 

programem @RISK. Pro odhad vývoje výše rezervy na rizika bylo Simulací Monte Carlo 

provedeno 5000 iterací. Rezerva rozpočtu 569 tis. Kč pak představuje součet dvou 

očekávaných hodnot uvedených rizik.  Varianty optimistická (Opt), nejpravděpodobnější (N), 

pesimistická (Pes) a očekávaná (EPERT) jsou uvedeny v tabulce 3-3. 

 

 

Tabulka 3-1 Seznam projektových rizik ukázkového příkladu  
 
U uvedeného příkladu se analýzou vzájemných vazeb (korelací) mezi jednotlivými riziky 

z tabulky 3-1 nebudeme zabývat. V uvedeném příkladu je patrné, že rizika jsou na sobě 

vzájemně nezávislá, neboť se nemohou v projektu vzájemně ovlivnit. 

Rezreva 

projektu 

(tis.)

Opt. N Pes

03b

Zadání projektu a jeho 

změny, dodatky
Nedostatečná specifikace v zadávacích 

podkladech
-7 564 -5 200 -1 250 -4 936

F2d

Není přijata doložka o 

směnném kurzu k  

dodavateli

Riziko prodražení zahr. dodávek v 

důsledku oslabení Kč vůči EUR. Kč. 3 725 5 200 8 500 5 504

EPERT

569

ID Název rizika V čem spočívá riziko
Varianty
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Obrázek 3-1 Simulovaná Rezerva na rizika 
 
Z grafu vložené distribuční funkce na obrázku 3-1 můžeme vysledovat, že stanovená rezerva 

na rizika projektu se může pohybovat v intervalu (5 %-95 %) od -1728 po 3079 tis. Kč se 

střední, tedy očekávanou hodnotou 572 tis. Kč.   

 
Na obrázku 3-2 je znázorněna kumulativní distribuční funkce (S - křivka) rezervy na rizika 

uvedeného příkladu. Oblast přirozené nejistoty představuje interval mezi 40% - 60%. Oblast 

projektové nepředvídanosti představuje interval mezi 35% - 55%. Manažerskou rezervu tvoří 

obvykle projektový manažer do výše hladiny horního intervalu 85%. Projektová rezerva tak 

obvykle představuje střední hodnotu (Mean) nebo hodnotu horního intervalu na hladině 

85% S-křivky. Cílem projektového manažera je tak stanovenou rezervu pokud možno 

nečerpat a k tomu motivovat svůj tým [28]. 

 

Obrázek 3-2 Kumulativní distribuční funkce (S-křivka) Rezervy na rizika podle [20] 
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Využití simulací pro odhad vývoje rizika nebo rezervy na rizika se v současné době díky 

rozvoji informačních technologií a aplikacím stává velmi rozšířeným nástrojem. Svědčí o tom 

i řada publikací například [25], [39]. Velkou výhodou simulací je poměrně snadné numerické 

vyjádření odhadu pomocí vybraného pravděpodobnostního rozdělení. Mezi nevýhody 

můžeme zahrnout to, že jednotlivé simulované prvky mohou být vzájemně korelované a je 

velmi těžké stanovit intenzitu vzájemné korelace.  

3.5 Simulace Latin Hypercube Sampling 
Metoda Latin Hypercube Sampling (LHS) představuje jeden z nejúčinnějších postupů k 

odhadu statistických parametrů odezvy. Výhodou je možnost výrazného snížení počtu 

simulací na rozdíl od jednoduché metody Monte Carlo při zachování přesnosti odhadů 

(snížení počtu z řádu tisíců na desítky až stovky). Nabízená úprava metody LHS zachovává 

funkci rozdělení všech simulovaných veličin a dodržuje požadované korelace mezi veličinami. 

LHS sestrojuje vysoce provázanou sdruženou hustotu pravděpodobnosti vektoru náhodných 

veličin díky využívání kvazi-náhodných čísel, která umožňuje vysokou přesnost statistických 

parametrů odezvy při použití malého počtu simulací. Hlavní rozdíl mezi simulací LHS a 

simulací Monte Carlo je, že simulace LHS přijala rozvrstvené vzorkování z distribucí vstupních 

rozdělení. 

3.6 Analýza stromu událostí (ETA – Event tree analysis) 
Analýza ETA je grafická technika sloužící k rozhodnutí mezi dvěma nebo více alternativami, 

které jsou ovlivněny nejistotou. ETA se využívá k modelování, výpočtu a klasifikaci různých 

scénářů, které následují po iniciační události, nejčastěji k modelování poruch. Mezi její silné 

stránky patří schematické znázornění navržených scénářů a vnitřních závislostí. Výstupem 

analýzy je kvalitativní popis potenciálních možných problémů, kvantitativní odhady četností 

nebo pravděpodobností událostí a seznam doporučení pro snížení rizik. Mezi slabé stránky 

ETA patří její limitovaná možnost užití. 

3.7 Časové řady 
Časovou řadou rozumíme posloupnost hodnot ukazatelů, měřených v určitých časových 

intervalech. Tyto intervaly jsou zpravidla rovnoměrné (ekvidistantní), a proto je můžeme 

zapsat následujícím způsobem: y1, y2, …, yn neboli yt, t = 1, …, n, kde y značí analyzovaný 

ukazatel, t je časová proměnná s celkovým počtem pozorování n. U dekompozice časové 

řady se vychází z předpokladu, že každá časová řada může obsahovat čtyři složky: 
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- trend (Trt), 

- sezónní složku (Szt), 

- cyklickou složku (Ct,) 

- náhodnou složku (Et). 

 

Exponenciální vyrovnání 

Metody exponenciálního vyrovnávání jsou velice často a s úspěchem v praxi používané 

metody k analýze časových řad. Je vhodné zejména pro krátkodobou predikci trendu. 

Metoda exponenciálního vyrovnávání je založena na všech předchozích pozorováních, 

přičemž jejich váha (w) směrem do minulosti klesá podle exponenciální funkce:       

       , kde n je počet pozorování a   je vyrovnávací konstanta v intervalu (0;1). Intenzita 

zapomínaní, vyjádřená velikostí alfy, se stanoví na základě charakteru časové řady. Hledá se 

taková hodnota, u které je nejmenší hodnota MSE (Mean Square Error). 

 

Druhy exponenciální vyrovnání: 

- prvního stupně – nejjednodušší způsob vyrovnání, lze použít na časové řady, které 

nevykazují trend, 

- druhého stupně – používáme v případě, kdy lze předpokládat, že v krátkém období 

bude mít trendová složka lineární formu, 

- třetího stupně – používáme v případě, kdy lze předpokládat, že v krátkém období se 

bude trendová složka pohybovat po parabole. 

 

3.7.1 Příklad užití predikce časově řady 
Při uzavření kupní ceny na zhotovení a dodávku zboží (Elektrická jednotka) byla dohodnuta 

jako součást kupní smlouvy inflační doložka, Délka trvání kontraktu pro dodání první EJ je 30 

měsíců. Celková navýšená kupní cena se pak vypočte podle níže uvedeného vzorce: 

  (
   

   
     )            (1) 

kde: 

x= navýšená kupní cena 

BI₁= Bazický index za kalendářní měsíc, kdy došlo k předání předmětné el. jednotky 

BI₀=Bazický index za kalendářní měsíc, kdy došlo k podpisu Kupní smlouvy 
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KC=kupní cena za předmětnou el. jednotku 

 

Bazickým indexem za kalendářní měsíc se rozumí index spotřebitelských cen za daný 

kalendářní měsíc vztažený k základnímu období, a to ve smyslu údajů vydávaných Českým 

statistickým úřadem. Cílem příkladu je predikce výše inflace za dobu třiceti měsíců, příklad 

bude řešen pomocí dvojitého exponenciálního vyrovnání s lineárním trendem – tedy aditivní 

model. Na obrázku 3-3 je uvedena predikce časové řady indexu spotřebitelských cen pomocí 

dvojitého exponenciálního vyrovnání. Predikované hodnoty jsou uvedeny v tabulce 3-2. 

 

Obrázek 3-3 Zpracovaný odhad predikce časové řady pomocí dvojitého exponenciálního 
vyrovnání v STATISTICA 7  
 

Predikce časové řady vývoje bazického indexu pomocí exponenciálního vyrovnání v STATISTICA 7  

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

x x x 121,1 121,6 122,3 122,9 123,3 123,2 123,3 123,8 124,0 

125,9 126,3 126,6 126,8 127,3 128,0 128,5 128,9 128,8 129,0 129,5 129,7 

131,6 132,0 132,3 132,4 133,0 133,6 134,2 134,6 134,5 x x x 

Tabulka 3-2 Predikované hodnoty časové řady pomocí exponenciálního vyrovnání 
 
Z výsledných predikovaných hodnot (predikované hodnoty představují časový úsek od 1. 4. 

2012 do 1. 9. 2014) uvedených v tabulce 3-4 a z obrázku 3-12 lze usuzovat, že inflace bude 

v příštích měsících stoupat, což může mít za důsledek růst cen vstupních surovin a energií. 
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Vlastní výpočet predikované navýšené kupní ceny podle vzorce (1) 

  
   

   
                  

BI1 = 134,5117 

BI0 = 120,9  

  
        

     
                                        

Z provedeného výpočtu je zřejmý nárůst kupní ceny o 8,7486 mil. Kč. 

 

Simulace odhadu dopadů inflačního rizika 

Pro simulaci odhadu dopadů inflačního rizika byla využita simulace Monte Carlo s níže 

stanovenými hodnotami pro MIN, N, MAX. Při výpočtu MIN je BI1MIN (127,9636) rovno 

průměru z predikovaných hodnot uvedených v tabulce 3-5 . Tato hodnota byla stanovena 

jako minimální hodnota inflace, která vznikne za dobu 30 měsíců. Při výpočtu N je použit 

předešlý vypočtený index BI1 (134,5117). Při výpočtu MAX je k BI1 přičtena směrodatná 

odchylka (4,141054), což představuje hodnotu BI1MAX (138,6528). Směrodatná odchylka byla 

vybrána jako nejdelší možná vzdálenost od nejpravděpodobnější varianty N. Vypočtené 

indexy dle vzorce (3) bez znásobení kupní ceny dle smlouvy jsou uvedeny v tabulce 3-3. 

 

 MIN N MAX 

1,008425 1,062587 1,096839 

Tabulka 3-3 Vypočtené indexy  
 
Následně je provedena simulace odhadu dopadu inflačního rizika v prostředí MS EXCEL 2010 

programem @RISK pomocí trojúhelníkového a PERT rozdělení – obrázek 3-4.  

 
Obrázek 3-4 Odhad inflace pomocí trojúhelníkového a PERT rozdělení 
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Z grafu je patrné, že po dobu kontraktu můžeme odhadovat navýšení ceny v průběhu 30 

měsíců dle Trojúhelníkového rozdělení od 2,38% až 8,44% a podle rozdělení PERT od 3,07% 

až 8,5%. Takto velký rozdíl je u obou typů rozdělení způsoben délkou časového intervalu 

predikce, která činí 30 měsíců a momentální ekonomickou situací, z které predikce vychází. 

V této situaci však záleží na postavení zákazníka vůči výrobci. Vzhledem k současnému 

ekonomickému vývoji České republiky, zemí eurozóny, růstu cen vstupních surovin a 

nejistoty v oblasti stanovení sazeb nepřímých daní na příští rok, doporučuji stanovit sazbu 

pro navýšení kupní ceny o očekávanou hodnotu, která byla získána simulací Latin Hypercube 

trojúhelníkového a PERT rozdělení. Očekávána hodnota se u obou typů rozdělení pohybuje 

okolo 6 %, a proto o tuto hodnotu doporučuji vzhledem k výše zmíněným okolnostem kupní 

cenu navýšit.  

3.8 Analýza nákladů a přínosů CBA 
Analýza nákladů a přínosů CBA (Cost/Benefit Analysis) může být použita pro hodnocení rizik 

tam, kde jsou celkové očekávané náklady porovnávány s celkovými očekávanými přínosy 

s cílem vybrat nejvhodnější, v tomto případě nejziskovější variantu. Principem metody CBA je 

tak porovnání kvantifikovaných nákladů a přínosů (výnosů) a vyhodnocení, zda má daný 

projekt za daných podmínek smysl realizace. Rozpor může nastat mezi způsobem vyjádření 

nákladů a přínosů, kde náklady jsou většinou vyjádřeny peněžními jednotkami a přínosy 

mnohdy finančně nelze přímo vyjádřit. Podle [13] může být CBA použita k rozhodnutí mezi 

variantami, které zahrnují riziko jako je vstup pro rozhodnutí, zda má být riziko ošetřeno, 

k rozlišení mezi formami ošetření rizika a k rozhodnutí o nejlepší formě ošetření rizika a 

k rozhodnutí mezi různými postupy řízení rizika. 

3.9 Citlivostní analýza 
Obecně citlivost veličiny X na veličinu Y udává, jak se změní X při změně Y a při současném 

zachování stability ostatních veličin. Nejčastěji se sledují relativní změny – tj. o kolik % se 

změní veličina X při změně vstupní veličiny Y o 1 %. U projektového řízení 

s implementovaným řízením rizik pomáhá citlivostní analýza identifikovat kritické okamžiky, 

kdy skutečné odchýlení určitého parametru oproti jeho plánovanému vývoji (z hlediska 

nákladů) může mít mnohem větší vliv na plánovaný výsledek projektu (v důsledku 

nelineárního průběhu citlivostní křivky tohoto parametru), než jak bylo původně 
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předpokládáno. Toto skutečnost pak může být podnětem k další analýze nebo úpravě 

projektu. 

3.10 Modelování diskontovaného cash flow 
Typický diskontovaný cash flow model pro potenciální investice predikuje odhady nákladů a 

výnosů po dobu životnosti projektu a provádí diskontování těchto příjmů zpět na současnou 

hodnotu. Většina analytiků při tvorbě modelu začíná se základním modelem a následně 

přidává nejistotu k důležitým prvkům modelu. Podle [39] je naštěstí matematika podílející se 

na přidání rizika pro tyto typy modelu poměrně jednoduchá. Při tvorbě modelu budeme 

v tomto případě vycházet ze základního modelu cash flow, který má podobu uvedenou na 

obrázku 3-5 se zaměřením na modelování jednotlivých prvků.  

 

Podle [15] návratnost vložených prostředků je třeba vyhodnotit pro investiční i vývojový 

projekt a přínosy každého projektu je třeba převést do finančního vyjádření, obvykle ve 

formě čisté současné hodnoty projektu (Net Present Value, NPV) a vnitřního výnosového 

procenta (Internal Rate of Return, IRR). Záleží jistě na velikosti projektu, ale pro projekty 

významné pro celý podnik je třeba kalkulaci NPV a IRR provést, a to včetně zahrnutí vazby na 

konečnou ziskovost výrobků, kterých se příslušný projekt týká. 

Modelování prvků u kapitálové investice diskontovaného cashflow modelu

Modelování vstupních parametrů

Tvorba cash flow modelu

Modelování výstupních parametrů

Odborné odhady Použité data Jednotlivá rizika Predikce časových řad

Použití pravděpod. 
rozdělení

Kombinace 
znaleckých posudků

Hledání korelací mezi 
vstupními daty

Zdroje chyb

Kvalita dat
Výběr rozdělení

Statistická analýza

Identifikace
Modelování
Korelace dat

Hledání příležiotstí

Růst trhu
Objem prodeje
Směnný kurz

Úrokové sazby

Plánování Tvorba modelu Tvorba rozhodovacího nastavení 
modelu

Kontrola Eliminace častých chyb

Grafy
Úprava rozhodovacího 

nastavení modelu 
Požadovaná 

hodnota investice
StatistikyDCF opatření VaR model

Rozhodovací proces o investici podle výstupních parametrů modelu

 

Obrázek 3-5 Modelování prvků u kapitálové investice diskontovaného cashflow modelu. 
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Hlavní nedostatky metody DCF výpočtem pomocí NPV je, že předpokládá, že 

pravděpodobnostní rozdělení cashflow jsou symetrické a že neexistují korelace mezi jejími 

parametry. U typického investičního projektu je také vždy určitá forma korelace mezi 

jednotlivými parametry u NPV pro výpočet DCF v časové řadě. Například, prodeje v jednom 

období jsou často ovlivněny předchozími prodeji, kapitálový vklad v jednom období často 

znamená, že se nevyskytuje v příštím období (např. rozšíření továrny) nebo model může 

obsahovat autokorelaci časové řady predikce cen, výrobní ceny nebo objem prodeje.  

 

IRR však na rozdíl od NPV už není tak univerzální. Tuto metodu hodnocení investic lze, díky 

matematickým zákonitostem použitým pro výpočet, použít pouze v případě, kdy záporné 

peněžní toky probíhají na začátku hodnocené investice a všechny následující peněžní toky 

jsou (ve svém součtu) již pozitivní. Přesněji jde o to, aby se znaménko souhrnných peněžních 

toků měnilo po celou dobu projektu právě jednou. U NPV přitom takovéto omezení 

neexistuje.  

 

Podle [41] je pro realizaci projektů důležitá znalost budoucího vývoje vnějšího prostředí 

podniku i jeho interní činnost. Jak vnější, tak vnitřní prostředí podniku jsou poznamenány 

nejistotou. Hlavní faktory, které jsou u investičních a vývojových projektů ve strojírenském  

podniku ovlivněny nejistotou, jsou uvedeny na obrázku 3-6.  

Nejistoty u vstupů a výstupů na projektu při plánování a realizaci projektů 

ve strojírenských podnicích 

Vstupy Projekt Výstupy

Suroviny

Energie

Ostatní materiál

Dodavatelé

Personální náklady

Směnný kurs

Dostupnost 

financování

Úspěšnost vývoje

Úspěšnost 

provozních zkoušek

Patenty, licence

Dostupnost zdrojů

(personální, zařízení)

Vazby na ostatní 

projekty

Poptávka

Tržní ceny

Konkurence

Zákazníci

Regulace, cla

Směnný kurs

 

Obrázek 3-6 Nejistoty u vstupů a výstupů na projektu při plánování a realizaci projektů ve 
strojírenských podnicích podle [21] 
 

Uvedené nejistoty znamenají rizika pro úspěšnost projektu měřenou jak dosažením 

požadovaných technických parametrů, tak i ve finanční oblasti pomocí NPV projektu. Z výše 
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uvedených příkladů je přitom zřejmé, že nejistoty mohou výsledky projektu ovlivnit 

negativně i pozitivně, například v oblasti tržeb je potenciálně jak ohrožení při poklesu trhu, 

tak příležitost vyššího zisku při růstu trhu. Schopnost správně ocenit rizika při rozhodování o 

realizaci projektu a dokázat sledovat a řídit faktory ovlivňující rizika při realizaci projektu má 

v současné době klíčový význam pro projekty prováděné podnikem v konečném důsledku i 

pro celý podnik.  

 

Z pohledu hodnocení rizika investičního záměru je potřeba rozhodnout, zdali je investice 

dostatečně zisková a správně vyhodnotit hrozby, které by mohly vést k zápornému zisku a 

příležitosti, které by mohly investiční záměr o čistý zisk značně navýšit. V této situaci 

doporučuji využít uvedených přístupů k řízení rizik projektů (ATOM, IPMA, PMI, ISO 31 000…) 

a uplatnit všechny fáze a procesy týkající se řízení rizik od procesu stanovení kontextu, 

identifikace rizik, analýzy kvantifikace a hodnocení rizik až po jejich průběžné monitorování. 

4 Návrh databázového systému 
 
Dnešní moderní společnost je postavena na databázových systémech, od evidence občanů, 

přes zdravotnictví, hospodářství, školství, evidenci automobilů až po letectví, výzkum, nebo 

síť mobilních telefonů. Pojem databáze proto dnes není cizí pojem, neboť lidé mají potřebu 

evidovat, shromažďovat a pracovat s informacemi již odpradávna. Databázové systémy jsou 

speciální programy, které se používají pro správu datových souborů. Soubory mohou být 

značně rozsáhlé a lze v nich vyhledávat, třídit, organizovat, měnit, mazat, zadávat, různým 

způsobem zobrazovat a podobně. Návrh databázového systému pro řízení rizik projektů 

průmyslového podniku vyšel ze zkušeností autorů publikace [1], kde je velmi dobře popsána 

metodika řízení rizik i třídník rizik. Do návrhu databázového systému byly dále vzaty v potaz i 

přínosy a nedostatky ostatních metod řízení rizik projektů zmíněných v předešlé kapitole. 

Řešení kvantifikace vybraných rizik by tak bylo možné uložit v databázi jak součást přílohy 

k vybranému riziku.  

 

4.1 Návrh struktury databáze 
Architektura navržené databáze pro řízení rizik projektů musí respektovat konkrétní 

prostředí a podmínky podniku. Při vytváření aplikace, která načítá nebo ukládá nějaká data, 
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je jedním z nejdůležitějších prvních kroků správný návrh datových struktur, ve kterých budou 

tato data uchována. Při návrhu struktury databáze byly brány v potaz následující body: 

- Hodnoty v jednotlivých sloupcích tabulek by měly být vnitřně nedělitelné. 

- Data by měla být ukládána do sloupců správných typů. 

- Jednotlivé řádky by měly mít jednoznačný identifikátor (primární klíč) nezávislý na 

uložených datech. 

- Veškerá data kromě odkazů na primární klíče by v databázi měla být uložena právě 

jednou. 

- Návrh databáze by měl být pevný a webová aplikace by ani neměla mít právo 

modifikovat strukturu existujících tabulek nebo vytvářet tabulky nové. 

 

Tato databáze je zaměřena na uchovávání dat o rizicích jednotlivých projektů a jejich 

následnou evidenci. Jedná se o proces počínající výběrem typu projektu, přiřazením 

vhodných rizik z registru rizik, vyplněním specifických parametrů rizika dle navrženého 

formuláře pro zadávání parametrů rizika a končící zadáním všech významných rizik týkající se 

daného projektu. V návrhu databáze se vychází ze současné metodiky řízení rizik projektů 

autorů publikace [1]. Prvním krokem pro tvorbu struktury databáze je definice a analýza dat, 

které bude nutné evidovat v navrhované databázi pro řízení rizik projektů. Následuje určení 

vzájemné závislosti a stanovení vzájemných relací. Pro vytvoření navržené databáze je 

využito prostředí MS Access díky jeho jednoduchosti a intuitivnímu ovládání. 

 

Samotný návrh databáze tvoří 4 databázové tabulky. Jmenovitě: Registr_rizik, identifikující 

samotné riziko podle názvu a úseku, pod nějž spadá; Projekt, reprezentující zakázku, pro 

který lze definovat jednotlivá rizika; Rizikova_analyza_projektu zachycující riziko s jeho 

konkrétními parametry, zároveň zachycuje historie vývoje konkrétního rizika v rámci 

projektu; Kategorie, sdružující projekty do kategorií podle jejich typu.  Pro samotné 

technické řešení je dnes k dispozici několik variant. Z uživatelského hlediska se oddělená 

databáze a uživatelské rozhraní (desktopové či webové) jevilo neefektivním. Jako 

nejvhodnější varianta byl proto zvolen MS Access pro svou kompaktnost, použitelnost a 

dostupnost z hlediska kancelářských aplikací.   
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4.2 MS ACCESS 
MS Access je nástroj určený pro správu relačních databází od společnosti Microsoft, který je 

součástí balíku Microsoft Office a kombinuje relační Microsoft Jet Database Engine s 

grafickým uživatelským rozhraním. Umí přistupovat k datům z Access/Jet, Microsoft SQL 

Server, Oracle či ke kterékoliv další databázi přes rozhraní ODBC. Jeho hlavní výhody 

spočívají v jednoduchosti díky připraveným šablonám a výkonným nástrojům, které 

neztrácejí své schopnosti ani při narůstání objemu dat. Pro běžné úkoly stačí pomocí 

několika kliknutí přidat do databáze předdefinované komponenty aplikace Access, nebo z ní 

generovat tiskové sestavy. Lze vkládat datové importy z předchozích verzí a souborů xls a 

stejně tak lze provádět i reporty.  S touto aplikací pracuje i autor disertační práce, který 

pomocí ní navrhl databázový systém pro řízení rizik projektů. 

 

4.2.1 Vytvoření databázového systému pro řízení rizik projektů 
Tato podkapitola je zaměřena na představení navrženého databázového systému pro řízení 

rizik projektů. Databáze pro řízení rizik projektů byla navržena v aplikaci MS ACCESS 2010 

s příslušnými relacemi uvedenými na obrázku 4-1.  

 

Obrázek 4-1 Návrh relací databázového systému pro analýzu rizik projektů 
 
Kliknutím na tlačítko Registr rizik se u vstupního formuláře databáze dostaneme do databáze 

vytvořených jednotlivých typů rizik a jejich kategorií podle monografie [28]. Na obrázku 4-3 

jsou popsány body jedna a dvě funkce ovládacích tlačítek. Bod tři představuje označení rizika 

dle ID, názvu a úseku stejně jako je uvedeno ve zmiňované monografii.  
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1. Přidej/ulož/zavři2. Předchozí/následující

3. Označení a název rizika  

 
Obrázek 4-2 Ovládací tlačítko Registr rizik – databáze  
 
Kliknutím na tlačítko Projekty se podle obrázku 4-3 dostaneme do formuláře pro zadávání 

jednotlivých projektů spadajících do vytvořených kategorií. Uživatel zde může přidat přílohy 

týkající se daného projektu, jako je závěrečná zpráva projektu nebo harmonogram projektu 

vytvořený v prostředí MS PROJECT, nebo soubory typu docx., pdf. xls., atd.  

3. Označení ID, vložení názvu projektu, výběr kategorie projektu a vložení 
přílohy  

2. Předchozí/následující 1. Přidej/ulož/zavři

4. Přidání rizika z databáze Registru rizik a jeho specifik

 

Obrázek 4-3 Ovládací tlačítko Projekty 
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Přes tlačítko Přidej riziko, je spuštěn formulář pro výběr rizika z registru rizik a následně je 

možné zadávání specifických parametrů rizika u daného projektu. Obrázek 4-4 představuje 

formulář určený k výběru typu rizika z databáze Registru rizik a zadání jeho specifických 

parametrů.  

2. Předchozí/následující 1. Přidej/ulož/zavři

3. Přidání rizika z databáze Registru rizik a jeho specifik

4. Přidání přílohy u řešení specifického typu rizika

 

Obrázek 4-4 Formulář k výběru typu rizika z databáze Registru rizik a zadání jeho specifických 
parametrů  
 

Samotná databáze velmi dobře slouží k uchovávání dat o rizicích a jejich specifických 

parametrů pro konkrétní projekt. Do přílohy je možné vložit informace týkající se 

kvantitativní analýzy daného rizika, např. provedení simulace Monte Carlo, Citlivostní 

analýzu, rozhodovací stromy u daného rizika aj. Získané informace je poté možné využít 

jako báze znalostí pro další projekty. Při provedení modifikace znalostní databáze řízení 

rizik projektů je možná její implementace pro jiné podniky zabývající se projektovým 

řízením s určitým podvědomím pro řízení rizik projektů. Schéma diagramu pro vkládání 

projektu a jeho rizik do databáze pro analýzu rizik projektů je uvedeno na obrázku 4-5. 
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Diagram vkládání projektu a jeho rizik do databáze pro řízení rizik projektů

Klikni na pole Projekty

Nový projekt?

Vypiš název a kategorii projektu

Databáze 
projetků

Přidej přílohy v přísl. formátech

Přidat přílohy?

Registr rizik

Obsahuje 
projekt rizika?

Přidej rizika a jejich specifika, využij 
registru rizik

Vložení projektu a jeho rizik do databáze 

Proveď uložení 
projektu

ne

ne

ne

 

Obrázek 4-5 Diagram vkládání projektu a jeho rizik do databáze pro řízení rizik projektů 
 

4.2.2 Využití mobilní aplikace Access Mobile Database Client  
Tato aplikace pro iPhone, iPad nebo iPod Touch představuje mobilního klienta databáze 

Access, se kterým můžete na cestách provádět hledání, úpravu a tvorbu záznamů a reporty. 

Mobilní aplikace je kompatibilní se všemi verzemi MS Access. Přenos databází do mobilní 

aplikace je možné prostřednictvím iTunes nebo emailem. Pomocí této mobilní aplikaci je 

možné provádět: 

- předkládat reporty na mobilním zařízení klientovi během pracovních schůzek, 

- přidávat a editovat poznámky k projektu do databáze,  

- sledovat tok zásob ze skladů pomocí mobilní databáze,  
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Tato aplikace byla využita jako mobilní klient pro práci s výše navrženou databází pro správu 

rizik projektů. Do budoucna se u této aplikace plánuje implementace Dropbox, což je 

webové úložiště, které využívá cloud computingu a umožňuje tak uživateli ukládat a sdílet 

soubory a složky s ostatními uživateli internetu pomocí synchronizace souborů. 

5 Využití vytvořené databáze rizik projektů pro třídění projektů 
diskriminační analýzou 

 

V této kapitole bych chtěl poukázat na možné rozšíření využití navrženého databázového 

systému v prostředí MS Access o diskriminační analýzu, která by dokázala přinést první 

náhled na hodnocení projektu z pohledu jeho náročnosti. Jednalo by se tedy o zařazení 

projektu mezi dvěma množinami a to zda projekt v první fázi posouzení přijmout nebo 

zamítnout. Mezi další významné průzkumné techniky patří shluková, faktorová, kanonická, 

korespondenční analýza, analýza spolehlivosti, klasifikační stromy a vícerozměrné škálování. 

 

U diskriminační analýzy je snahou vyčíslit hodnotu diskriminační funkce, která následně 

usnadní zařazení do primární třídy. Takto vyčíslené hodnoty funkce se používají také ke 

třídění nezařazených objektů do předem známých primárních tříd, a to na základě p 

diskriminátorů x1, x2, …, xp.   

 

Z diskriminačních funkcí je nejznámější Fisherova lineární diskriminační funkce (LDA) ve tvaru 

λ(x) = β'x + γ  a kvadratická diskriminační funkce (QDA), která se používá v případě, že střední 

hodnoty dvou souborů jsou shodné, ale soubory se liší v kovariančních maticích. Využití 

diskriminační analýzy u vytvořeného databázového systému  

Pro využití diskriminační analýzy u navrženého databázového systému se musí do navržené 

databáze na kartu projektu implementovat buňky, ve kterých by se evidovaly následující 

položky: 

1) Zda byl projekt realizován (ano/ne) 

2) Strategický význam projektu pro podnik 

3) Velikost tržeb/výdajů 

4) Zisk/přínos (externí/interní projekt) 
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Podrobně jsou jednotlivé položky vysvětleny v dalším odstavci ukázkového příkladu. Na 

obrázku 5-2 je znázorněna implementace buněk do navržené databáze u jednotlivých 

projektů, ve kterých by se tyto položky evidovaly. 

 

Obrázek 5-1 Nově implementované buňky do databázového systému 
 
 
Nově zvolené položky v databázovém systému by měly takto navrženou stupnici hodnocení:  

- Zda byl projekt realizován nebo zamítnut (veličina → ID → Schválení/zamítnutí projektu, 

nabývá hodnoty 1 pro odpověď „ano“, hodnotu 0 pro odpověď „ne“) 

- Strategický význam projektu pro podnik → veličina X1, tříbodová škála, 4 = klíčový projekt 

pro budoucnost podniku (nový nosný produkt, vstup na nový trh, zavedení zásadní nové 

výrobní nebo IT technologie, restrukturalizace podniku, 2 = podmínka dalšího rozvoje 

podniku, 1 = další rozvoj podniku podstatně neovlivní. 

- Velikost tržeb/výdajů  → veličina X2, tříbodová škála, 4 = >25% podílu na tržbách podniku 

nebo >50 mil. Kč nákladů na projekt, 2 = 10-25% podílu na tržbách podniku nebo 1-50 

mil. Kč nákladů na projekt, 1 = <10% podílu na tržbách podniku nebo <1 mil. Kč nákladů 

na projekt. 

- Zisk/přínos (externí/interní projekt) → veličina X3, tříbodová škála, 4 = >25% podílu na 

zisku podniku za období 3 let nebo >10 mil. Kč výše NPV projektu, 2 = 10-25% podílu na 

zisku podniku za období 3 let nebo 1-10 mil. Kč výše NPV projektu, 1 = <10% podílu na 

zisku podniku za období 3 let nebo <1 mil. Kč výše NPV projektu. 
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- Rizikovost projektu → veličina X4, čtrnáctibodová škála podle stupnice rizik uvedený 

v předešlé kapitole, 12/-12 = velmi vysoká hrozba/příležitost, 8/-8 a 6/-6 = vysoká 

hrozba/příležitost, 4/-4 a 3/-3 = střední hrozba/příležitost, 2/-2 a 1/-1 = nízká 

hrozba/příležitost.   

 
 
Klasifikace nového případu 

Předpokládejme nyní, že jsme zaevidovali dva nové projekty, která mají dle kvalitativní 

analýzy tyto parametry:  

- Projekt 1.1 → Strategický význam projektu pro podnik je 4, Velikost tržeb/výdajů je 4, 

Zisk/přínos (externí/interní projekt)je 2 a Rizikovost projektu je 3.  

- Projekt 1.2 → Strategický význam projektu pro podnik je 4, Velikost tržeb/výdajů je 2, 

Zisk/přínos (externí/interní projekt)je 2 a Rizikovost projektu je 12.  

 

L(x1.1) = - 0,1231∙X1 - 0,45473∙X2 - 0,11676∙X3 + 0,580828∙X4 – 1,55798 = 

=  - 0,1231∙4 - 0,45473∙4 - 0,11676∙2 + 0,580828∙3 – 1,55798 = -2,36034. 

Protože L(x) < 0, zařadím tento projekt do skupiny projektů, které budou schváleny a 

následně realizovány. 

 

L(x1.1) = - 0,1231∙X1 - 0,45473∙X2 - 0,11676∙X3 + 0,580828∙X4 – 1,55798 = 

=  - 0,1231∙4 - 0,45473∙2 - 0,11676∙2 + 0,580828∙12 – 1,55798 = 3,776576. 

Protože L(x) > 0, nezařadím tento projekt do skupiny projektů, které budou schváleny a 

následně realizovány.. 

5.1 Vyhodnocení využití diskriminační analýzy 
Při vyhodnocení využití diskriminační analýzy se z pohledu procesu prvního posouzení 

realizace projektů ve skupině ŠKODA TRANSPORTATION jeví tato technika jako méně vhodná 

z důvodů silného postavení zákazníka na trhu a také objemu a časové náročnosti projektů. 

Uplatnění techniky diskriminační analýzy je však vhodné pro vypracování metodiky týkající se 

výběrů běžných dodavatelů. Pod pojmem běžný dodavatel se rozumí dodavatel, který nemá 

pro podnik strategický význam. Její využití by bylo možné také nalézt pro podniky, které mají 

větší množství potenciálních zakázek s různým typem rizik. U obou případů je však nutné 

zvolit vhodné diskriminátory pro efektivní využití této techniky.  
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5.1.1 Návrh využití diskriminační analýzy pro proces výběru běžného 
dodavatele 

Vhodnými diskriminátory pro proces výběru běžného dodavatele navrhuji zvolit kritéria 

z oblasti finanční a logistické, z oblasti jakosti, nákupu a ostatní a tyto oblasti rozdělit na 

příslušné podoblasti, které jsou uvedeny v tabulce 5-1. Na základě těchto diskriminátorů a 

získaných dat z databáze běžných dodavatelů by pak mohla vzniknout metodika pro 

hodnocení výběru běžného dodavatele. Hodnocení běžných dodavatelů by také probíhalo na 

základě vytvořené bodové stupnice pro jednotlivá kritéria. Tuto oblast pokládám za potřebu 

do budoucna o využití techniky diskriminační analýzy rozšířit. 

 Ki Finanční oblast: 

K1  Finanční analýza dodavatele Quick Ratio 

K2 Finanční analýza dodavatele ROE 

K3 Finanční analýza dodavatele ROA 

K4 Analýza celkové zadluženosti dodavatele 

K5 Produktivita práce dodavatele 

  Logistická oblast: 

K6 Vzdálenost dodavatele  

K7 Dodavatel dováží výrobky včas 

K8 Dodavatel dodává výrobky v balení 

K9 Dodavatel dodává výrobky v manipulačních jednotkách  

K10 Reakce dodavatele na nadstandartní objednávku 

  Oblast jakosti: 

K11 Při vstupní kontrole zjištěno shodných dodávek v procentech z celkového počtu dodávek 

K12 Kvalita balení a manipulační připravenost od dodavatele 

K13 Systém řízení kvality u dodavatele 

K14 Spolehlivost a preciznost výrobků  

  Oblast nákupu: 

K15 Počet opakovaných jednání o ceně než se dosáhne dohody 

K16 Spolupráce při cenových jednáních 

K17 Dodavatel je schopen cenu snížit (pomocí slev a rabatu) prodávaného produktu o kolik procent 

K18 Dodavatel nabízí cenu na trhu 

K19 Dodavatelsko-odběratelská smlouva 

  Ostatní oblasti: 

K20 Komunikace s dodavatelem a využívání informačních prostředků  

K21 Dodavatel se podílí na výzkumu a inovacích 

K22 Dokumentace k výrobku je od dodavatele 

Tabulka 5-1 Kritéria pro hodnocení dodavatelů  
 

5.1.2 Přínosy realizace implementace databázového systému s integrací 
diskriminační analýzy 

Mezi hlavní přínosy nového databázového systému s integrovanou diskriminační analýzou 

v MS Access můžeme pro zhodnocení uvést tyto: 
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- Plně síťový provoz databázového systému na jednotlivých útvarech a možnost 

přístupu k informacím uložených na serveru z kteréhokoliv mobilního zařízení. 

- Možnost sledování historického vývoje jednotlivých rizik v čase. 

- Možnost filtrování konkrétních rizik u různých projektů. 

- Možnost prvního posouzení projektu na bázi schválení nebo odmítnutí projektu na 

základě posouzení diskriminační analýzou vstupních údajů.  

5.1.3 Nepřímé úspory 
Nepřímé úspory vyplývající z implementace a využívání databázového systému s 

integrovanou diskriminační analýzou v MS Access jsou následující: 

- Nepřímé úspory vyplývají ze značného zkrácení doby přístupu k informacím.  

- Snížení chybovosti při vkládání informací a jejich předávání mezi jednotlivými útvary 

organizace a projektovým týmem. 

- Způsob řešení databáze nedovoluje uložení záznamu, bez řádného vyplnění 

povinných údajů a tím zabezpečuje úplnost zadávaných dat. 

- Aktuální a přesné informace poskytované systémem urychlí rozhodování a sníží 

pravděpodobnost omylů při nákupu a řízení projektu.  

- Odpadla nutnost získávání dat mezi odděleními prostřednictvím telefonických 

hovorů, e-mailové komunikace či fyzickým doručením. Jednotlivá útvary nyní mohou 

získávat potřebná data o projektových rizicích na základě navrhnuté databáze.  

- Nová databáze umožňuje bezpečnější tok dat a eliminuje chyby, které vznikaly při 

transformaci dat. 

6 Přínosy disertační práce k rozvoji oboru řízení rizik projektů a 
přínosy do pedagogické oblasti  

 

Hlavní přínos disertační práce představuje vytvoření databáze v prostředí MS Access pro 

řízení rizik projektů, která v sobě nese prvky předchozího systému řízení rizik a vychází tak ze 

zkušeností s jejím řízením. Vytvořená databáze v sobě nese podpůrné prvky, kterými jsou 

možnost přístupu online a zvýšení produktivity využitím mobilních zařízení, zvýšení 

přehlednosti pomocí filtrování konkrétních rizik u různých projektů, sledování historického 

vývoje jednotlivých rizik v čase, včetně možnosti vložení příloh. Dalším přínosem pro rozvoj 

tohoto oboru se z mého pohledu jeví implementace diskriminační analýzy jako vícerozměrné 
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průzkumné techniky do navržené databáze řízení rizik projektů, která využívá svého 

statistického potenciálu pro první odhad schválení nebo zamítnutí realizace projektu. 

 

Autorův cíl práce v oblasti pedagogického rozvoje oboru řízení rizik projektů je poskytnout 

čtenáři komplexní pohled na problematiku managementu rizik projektů a přiblížit mu 

potřeby strojírenského podniku v dané oblasti řízení rizik formou individuálního řešení 

kvantifikace vybraných rizik a návrhu databázového systému pro jejich efektivní řízení. 

Oblast pedagogickou tak tato práce rozšiřuje o potřebu zaměřit výuku na stávající a nové 

techniky kvantifikace rizik provázané s konkrétními případy a obohatit tak oblast operačního 

výzkumu o tyto techniky. Dle mého názoru je v České republice nedostatek kvalifikovaných 

odborníků s podvědomím o problematice řízení rizik projektů, a proto je potřeba tuto oblast 

rozvíjet o témata bakalářských a diplomových prací týkající se projektového řízení 

s integrální složkou řízení rizik.    

 

Doporučil bych aplikovat problematiku projektového řízení s integrální složkou řízení rizik 

projektů již do druhého ročníku bakalářského studia a rozšířit tak oblast operačního výzkumu 

o tuto problematiku. Zároveň s přednáškami, které by absolvovali svými přednáškami i 

odborníci z praxe, bych se ve cvičeních zaměřil na nástroje projektového řízení a na nástroje 

pro kvantifikaci rizik provázané s konkrétními příklady. Tímto přístupem by se studentům 

otevřela možnost blíže nahlédnout do této problematiky a získat podvědomí o současném 

stavu projektového řízení a řízení rizik projektů.  Ve třetím ročníku bakalářského studia by 

pak mohli zpracovávat témata spadající do této oblasti pro konkrétní podniky nebo rozvíjet 

tuto oblast v teoretické rovině.  

7 Ověření funkčnosti a aplikovatelnosti modelu a dílčích metodik 
v podmínkách reálné praxe 

 
Použití nástrojů pro kvantifikaci rizik jsem měl možnost ověřit na stáži ve ŠKODĚ 

TRANSPORTATION a. s. a ve ŠKODĚ VAGONKA a. s. Zde jsem některé techniky na vybraných 

rizicích konkrétních projektů implementoval. Ukázkové příklady kvantifikace vybraných rizik 

jsou obsaženy v kapitole 3. Navržená databáze v prostředí MS Access zatím nebyla ověřena, 
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ale je již diskutována její implementace dle navrženého harmonogramu v podkapitole 5.3 a 

samotná implementace databáze by mohla odstartovat od 1. 1. 2013.  

8 Závěr 
V předložené disertační práci byla jedním z bodů řešena problematika kvantifikace 

projektových rizik. Tato oblast je dnes hojně zmiňována v odborných zahraničních a 

domácích publikacích především díky využití simulačních technik jako je simulace Monte 

Carlo nebo simulace Latin Hypercube. Kvantifikace jednotlivých rizik jsou demonstrovány na 

ukázkových příkladech, které je následně možné vložit jako přílohu řešení kvantifikace rizika 

do navrženého databázového systému MS Access.   

 

Navržená databáze pro řízení rizik projektů je řešena v aplikaci MS Access, která je vhodná 

pro správu relačních databází. Hlavními výhodami této aplikace tak jsou jednoduchost díky 

připraveným šablonám a výkonným nástrojům, které neztrácejí své schopnosti ani při 

narůstání objemu dat. Prostřednictvím funkce webová databáze lze s vytvořenou databází 

snadněji pracovat, generovat z ní tiskové sestavy a sdílet. Lze vkládat datové importy 

z předchozích verzí a souborů s příponami xls, ppt, doc, mpp  a stejně tak lze provádět i 

reporty.   

 

Na základě vypracování navrženého databázového systému v prostředí MS Access jsem se 

zaměřil na možnost rozšířit tuto databázi o prvky, které poslouží pro účely využití 

diskriminační analýzy, která by dokázala zefektivnit proces prvního posouzení přijmutí nebo 

odmítnutí realizace projektu. Použití tohoto nástroje je zřejmé z možnosti prvního posouzení 

schválení nebo odmítnutí realizace projektu na základě vstupních parametrů projektu.  

 

Závěrem lze říci, že předložená disertační práce shrnuje současný stav řízení projektových 

rizik a v další kapitole demonstruje na ukázkových příkladech možnosti využití vybraných 

technik pro kvantifikaci těchto rizik. Samotný proces kvantifikace rizik dle popsaných 

přístupů v disertační práci tak obvykle spadá do oblasti posuzování rizik, konkrétně do oblasti 

analýzy rizik. Pro efektivní řízení rizik projektů a získávání znalostní databáze o jejich průběhu 

řízení napříč projektem jsem vytvořil navrženou databázi v prostředí MS Access. Práce s 

riziky projektů by tak mohla probíhat online, k čemuž by přispěla i možnost využití mobilního 
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klienta databáze MS Access od společnosti Apple. Rozšířením databáze řízení rizik projektů o 

prvky pro následné použití diskriminační analýzy by došlo k zefektivnění procesu 

rozhodování, zda projekt realizovat či nikoliv. Po implementaci navržené databáze dle 

navrženého harmonogramu a naplněním jí daty, by se s ní již mohlo pracovat a došlo by 

k ověření funkčnosti navržené databáze v praxi.  

 

Z mého pohledu je tato databáze vhodná i pro jiné strojírenské podniky, které realizují 

projekty v podobných objemech tržeb a mají implementován proces řízení rizik v 

projektovém řízení. Navržený databázový systém však stojí na zkušenostech a vytvořené 

metodice řízení rizik projektů autorů publikace [1] s praktickým používáním registru rizik a 

vytvořeným třídníkem rizik. Implementováním navržené databáze pro jiný strojírenský 

podnik by tak došlo k modifikaci této databáze s přihlédnutím na jeho podnikové procesy. 

Obdobným postupem by bylo možné využít i proces diskriminační analýzy.   

 

Co pokládám za potřebu rozpracovat do budoucna je doladění navržené databáze 

s podnikovými procesy managementu rizik a rozpracování diskriminační analýzy do oblasti 

hodnocení specifických rizik jako je například výběr běžného dodavatele. Z pohledu 

pedagogického vidím potřebu se intenzivněji věnovat oboru projektového řízení 

s integrovanou složkou řízení rizik na vysokých školách. Bližší námět pro rozpracování této 

problematiky je obsahem kapitoly 6.  
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