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PROJEKTOVÝ PLÁN PODNIKOVÉ AKCE

ZÁVĚR

Cíl bakalářské práce byl splněn, neboť byl s využitím vhodných nástrojů projektového managementu vytvořen projektový plán se zaměřením na časové a akční plánování pro projekt s názvem 
“Vánoční odpoledne s dětmi 2018”. Zpracovaný plán bude využit při realizaci dané akce a počítá se s použitím plánu i v budoucnu při realizaci obdobných projektů.

ABSTRAKT

Bakalářská práce se zabývá projektovým managementem, přičemž největší pozornost je věnována 
projektové fázi s důrazem na plánování projektu. V teoretické části jsou popsány základní pojmy 
projektového managementu a jeho stěžejní metody využívané při plánování projektu. Praktická část 
se týká konkrétního projektu, který se uskuteční na konci roku 2018, a vytváření jeho plánu. 
 
Cílem práce je vytvořit plán tohoto projektu se zaměřením na časové a akční plánování, který by měl 
sloužit k zefektivnění prací na daném projektu. Dále se předpokladá, že bude užitečné tento plán využít 
i při plánování obdobných projektů. 

ENGLISH SUMMARY 

This Bachelor’s thesis is focused on project management, while the main focus is on the project phrase 
with an emphasis on project planning. The theoretical part includes basic terminology of project 
management and its fundamental methods that are used during project planning. The practical part 
focuses on a particular project, which is going to take place at the end of 2018, and the process of 
making its plan. 
 
The objective of this thesis is to create a plan for the project, while the main focus is on time and action 
planning that should increase the efficiency of the work that will be done on the project. Along with 
that, the plan is expected to be useful for planning of similar projects. 

VÝSLEDKY PRÁCE

S využitím nástrojů projektového managementu – hierarchické struktury činností a Ganttova grafu byl 
zpracován projektový plán se zaměřením na časové a akční plánování pro podnikovou akci “Vánoční 
odpoledne s dětmi 2018”. 

VÁNOČNÍ ODPOLEDNE S DĚTMI 2018

1 program akce 1A koncept akce
1B časový harmonogram akce 

2 výtvarné dílničky 2A výběr chráněných dílen 
2B nabídka výtvarných dílniček
2C výběr výtvarných dílniček 
2D objednávka výtvarných dílniček

3 zvukař 3A objednávka ověřeného kontaktu
3B výběr reprodukované hudby 
3C smlouva s OSA 

4 cedule označení 4A grafika
4B tisk

5 divadélka 5A poptávka divadelního spolku
5B výběr dvou pohádek
5C objednávka divadélka

6 malování na obličej 6A objednávka ověřeného kontaktu
7 personál (hostesky a brigádníci) 7A poptávka hostesingové agentury

7B výběr hostesek ze set karet
7C oblečení pro hostesky
7D objednávka hostesek
7E objednávka 2 brigádníků na výpomoc

8 vybavení prostoru akce 8A výběr dodavatele
8B výběr vybavení
8C objednávka vybavení

9 fotokoutek 9A výběr firmy nabízející fotokoutek
9B výběr pozadí a rekvizit fotokoutku
9C objednávka fotokoutku

10 moderátor 10A výběr moderátora
10B kostým pro moderátora
10C řeč moderátora
10D objednávka moderátora 

11 prodejci výrobků 11A výběr prodejců
11B sortiment prodeje
11C objednávka prodejců

TABULKA S HIERARCHICKOU 
STRUKTUROU ČINNOSTÍ

GANTTŮV GRAF
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