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Anotace 

Diplomová práce „Hodnocení a řízení rizika při plánování vývojových 

projektů“ se zabývá řízením projektových rizik při plánování projektů ve 

strojírenské společnosti. V teoretické částí se práce věnuje popisu pojmu rizika, 

risk managementu a analýze existujících metod používaných při analýze rizika.   

V praktické částí je návrh kvantitativní metody pro hodnocení rizika aplikovaný 

na konkrétní projekt výroby prototypů 3D tiskem. Práce poskytuje metodiku 

rizikové analýzy pro malé a střední podniky pro kvantifikace a hodnocení 

potenciálních projektových rizik v oboru.  
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concept of risk, risk management process and analysis existing methods used 

in risk assessment. In the practical part there is proposed a quantitative 

approach for risk analysis applied to a specific project of prototyping 

manufacture by 3D printing. The thesis provides a risk analysis methodology for 

SMEs to quantify and assess potential project risks in the industry.  
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1. Úvod 

V dnešním globálním podnikatelském prostředí jsou společnosti silně 

motivovány k inovacím a zlepšování svých produktů či služeb. Konkurence tyto 

společnosti tlačí, nejen k rychlému zavádění nových výrobků, ale také k 

dodávkám komplexně splňujícím potřeby zákazníků, a to s rizikem vysokých 

pokut za nesplnění termínů a cílových parametrů. V současné době je nutné 

flexibilně reagovat na změny v okolním prostředí, což znamená identifikovat 

nejistoty již při přípravě projektu i aktivně řídit rizika vyvolaná těmito 

nejistotami. O výsledcích vývojového projektu rozhoduje způsob hodnocení a 

řízení rizika, který následně může přinést organizaci zásadní konkurenční 

výhodu. Proto je důležité považovat řízení rizika v rámci projektu za 

integrovanou součást celého procesu, a nejen za jednoduchý soubor nástrojů 

a postupů. 

V oblasti obchodu a strojírenství je vývojový projekt termínem, který 

popisuje celý proces uvedení nového výrobku na trh. Vývoj nového produktu je 

založen na procesu zahrnujícím generování myšlenek, návrhu výrobku a jeho 

podrobné konstrukci. Z hlediska pohledu projektového managementu je 

úspěchem včasná realizace projektu, v rámci stanoveného rozpočtu a dle dané 

specifikace. Zajistit podstatné přínosy daleko nad stanovenou výši nákladů 

může právě použití řízení projektového rizika.  

Předpokladem ke zvládnutí managementu projektových rizik je používání 

systematické metodiky, která by měla představovat obecné i konkrétní návrhy 

k řešení problémů. I přes to, že v posledním období metody řízení rizika 

zaznamenaly velký pokrok, a nabízejí různé možnosti eliminace rizik projektu, 

tak mnohé organizace v rámci odvětví automobilového průmyslu se doposud 

nepodílely na integraci přísné metodiky řízení rizik pro takovéto vývojové 

projekty. 
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Předmětem této práce je zhodnocení a provedení analýzy rizik při 

plánování vývojových projektů ve strojírenské společnosti. Největší pozornost 

z hlediska této práce bude věnována kvantitativní analýze rizik a snížení jejich 

dopadů na projekt z finanční stránky již ve fázi plánování.  

Vzhledem k osobnímu zájmu a vývojovým trendům na trhu je pro analýzu 

zvolen projekt výroby prototypu pomocí technologie 3D tisku. Podle The 

Economist 3D tisk je evolucí, která je budoucností nejen pro prototypovou 

výrobu. [1] Je nutné si uvědomit, že strojírenské podniky v České republice 

teprve začínají přicházet na to, jaké výhody v sobě skrývá technologie 3D tisku. 

Během posledních dvaceti let se technologie velmi rozvinula a nachází své 

uplatnění, nejen v rámci průmyslové výroby, ale i ve výrobě spotřebního zboží 

a umění. Technologie 3D tisku nesou oproti běžným metodám výroby nesporné 

výhody, které mohou v budoucnosti zajistit bezpečnější, rychlejší a efektivnější 

proces výroby.  

Cílem této diplomové práce je použít dostupné modely pro hodnocení a 

analýzu rizik při plánování vývojových projektů ve strojírenské společnosti. 

Největší pozornost bude věnována kvantitativní analýze rizik a snížení jejich 

dopadů na projekt z finanční stránky již ve fázi plánování. Diplomová práce je 

rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část práce se 

zabývá popisem pojmu rizika a procesu risk managementu. Dále jsou 

představeny metody používané pro kvantitativní analýzu rizika a popsané typy 

projektových rizik.  

V praktické části této práce jsou využité poznatky z literární rešerše, která 

zaměřuje na vytvoření modelu pro hodnocení a analýzu rizik. Na začátku je 

popsaná společnost a projekt, na kterém bude provedena analýza rizika. 

Výstupem praktické části bude aplikace postupu pro kvantitativní hodnocení 

rizikových faktorů ve projektu výroby prototypu 3D tiskem. Součásti práce je 

také osobní doporučení při procesu implementace analýzy rizik pro projektové 

manažery společnosti.   Kapitola zhodnocení a doporučení obsahuje výsledky z 
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provedeného risk managmentu a osobní doporučení pro podniky při 

hodnocení rizik. Práce poskytuje zázemí pro budoucí vytvoření komplexního 

kvantitativního přístupu k analýze rizik v projektech společnosti.  

Předpoklady úspěšného zpracování analýzy rizik je pak vhodný výběr 

informačních zdrojů, založených na datech získaných při vyhodnocení 

dotazníku. Překážkou zde muže být nedostatek vhodných informačních zdrojů 

a případových studii na dané téma.  
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2. Část teoretická  

2.1. Projektové řízení  

Projektové řízení je účinný nástroj pro dosažení cílů projektu, odpovídající 

kvality výstupu a koordinaci projektů z hlediska termínů a disponibilních zdrojů. 

Využívá specifických nástrojů, technik, znalostí a dovedností ke splnění 

stanovených cílů. Nástroje jsou přínosné pro flexibilitu plánování, řízení, 

sledování projektů a schopnost účinně reagovat na změnu projektu, která je ve 

většině případů nevyhnutelná. Projektové řízení používají především firmy a 

instituce, které tak mohou lépe užít své prostředky a vyhnout se nechtěným a 

zbytečným chybám.  

"Projektovým řízením se rozumí soubor norem, doporučení a zkušeností, 

popisujících, jak řídit projekt. Vzhledem k různorodosti projektů jako takových 

se veskrze jedná spíše o všeobecně platné skutečnosti, určitou filozofii přístupu 

k řešení dané problematiky než o konkrétní a podrobné směrnice, návody 

apod". [2]  

Projektový management je aplikace znalostí, schopností, nástrojů a 

technologii na aktivity projektu tak, aby tyto splnily požadavky projektu. 

Charakteristické znaky projektového řízení: 

− systémový přístup, 

− systematický postup, 

− stanovení problémů v čase, 

− přiměřené prostředky, 

− týmová práce, 

− využití počítačových programů, 

− aplikace principu stálého zlepšování, 

− integrace. 
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Výhody a nevýhody projektového řízení:  

VÝHODY NEVÝHODY 

Všem činnostem projektu jsou 

přiděleny role a odpovědnosti 
Zařazení do hierarchie projektu. 

Identifikace časového a nákladového 

rámce 

Specifické požadavky zákazníka, 

nastávající v průběhu projektu. 

Zdroje projektu jsou po jeho 

skončení přenechány pro jiné 

projekty, což zvyšuje flexibilitu a 

efektivity ve využívání těchto zdrojů. 

Organizační změny, nastávající již v 

průběhu projektu. 

Sledují se rozdíly mezi skutečným 

vývojem projektu a plánovaným, v 

případě odchylek oproti plánu se 

zahajují nápravné akce. 

Rizika projektu, těžce předvídatelné 

vnější vlivy. 

Systém rozdělení odpovědnosti 

umožňuje řízení projektu bez 

nutnosti nadměrného dohledu 

zákazníka. 

Změny v technologii. 

Systémový přístup identifikuje řadu 

informací, které je možné použít pro 

realizaci dalších projektů. 

Plánování a oceňování v předstihu 

před vlastní realizací. 

Tabulka 1 – Výhody a nevýhody projektového řízení [3] 

2.1.1. Projekt 

Podle PMI je projekt „dočasné úsilí vynaložené na vytvoření unikátního 

produktu, služby nebo určitého výsledku.“ [3] Projekt je cílevědomým návrhem 

uskutečnění určité inovace v daných termínech zahájení a ukončení. Také je 

charakterizován jedinečností, systémovostí, omezenými zdroji, nejistotou a 

rizikem.  
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Z výše uvedených definic vyplynuly následující znaky projektu: 

− sleduje daný cíl, 

− vymezuje taktiku vedoucí k dosažení cíle, 

− určuje potřebné zdroje a náklady včetně očekávaných přínosů 

z uskutečnění úmyslu, 

− definuje jeho začátek a konec. 

Slovo projekt vychází a anglosaského pojetí project, který označuje proces 

plánování a řízení operací. Pojem projekt je pojímán různě, jeho definice se 

podle teoretiků a jejich sdružení mohou lišit. Obvykle je možné projekt nazvat 

jako transformaci, kdy se jedná o změnu z výchozího do cílového stavu. [2],[3] 

 

Obrázek 1 – Projekt jako změna z výchozího stavu do stavu cílového [2] 

Projekt je ohraničen časovým rámcem – datum zahájení a datum 

ukončení. Je považován za jedinečný, unikátní a neopakovatelný z důvodu 

určitých potřeb a cílů, jejichž naplnění je účelem projektu. Na projekt je možno 

pohlížet z více hledisek, zejména jako sled úkolů, jejichž výkonem je přeměna 

vstupů (projektové zdroje) na výstupy, které vedou k požadovanému 

výsledku.[3]  
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Kritéria neúspěšnosti projektu:  

− překročení plánovaných termínů a nákladů, 

− nesplnění plánované kvality výsledného produktu, 

− nepředpokládané vlivy na životní prostředí, 

− nespokojený zákazník, 

− produkt projektu není možné umístit na trh. 

Projekty mají trojrozměrný cíl, což znamená současné splnění požadavků 

na věcné provedení časový plán a rozpočtové náklady. Projekt je vytvoření 

předmětu, služby nebo jejich kombinace, např. zlepšení výkonnosti 

podnikového procesu. Projekt je unikátní a v praxi může být produktem cokoliv, 

např. změna již vytvořeného procesu, organizační změny, zavedení nové 

technologie atd. Přesné a jednoznačné zadání má podstatnou roli pro veškeré 

části projektu. [3] 

2.1.2. Fáze životního cyklu projektu 

A Guide to the Project Management Body of Knowledge definuje životní 

cyklus projektu jako „soubor obecně následných fází projektu, jejichž názvy a 

počet jsou určeny potřebami kontroly organizace projektu a potřebám jeho 

řízení.“ Členění životního cyklu projektu není pevně vymezeno. Rozčlenění 

jednotlivých aktivit do logického sledu má za cíl zlepšit podmínky pro kontrolu 

jednotlivých procesů, ulehčuje orientaci účastníků projektu a zvyšuje 

pravděpodobnost úspěchu. [2] 

Ve fázi životního cyklu projektu se definuje: 

− typ práce, jež má být provedena v daném stupni vývoje projektu, 

− jaké jsou výstupy jednotlivých fází, jejich ověřování a hodnocení,  

− kdo se zapojuje do aktivit projektu v jednotlivých fázích. 
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Fáze životního cyklu projektu jsou sekvence – stavy projektu a časové 

úseky jim odpovídající. Přechod z jedné fáze do druhé je uskutečněn při 

dosažení drive definovaného stavu projektu, a souboru dílcích výsledků.  

Pro každou jednotlivou fázi se stanoví: [3] 

− vstupy, 

− procesy, 

− klíčové činnosti, 

− zlomové okamžiky, 

− výstupy. 

Předprojektová fáze 

Cílem předprojektové fáze je prozkoumat příležitost pro projekt a usoudit 

proveditelnost daného záměru. Tato fáze se zabývá dvěma hlavními studiemi. 

- Studie příležitosti, která zodpovídá otázku: Je vůbec správná doba 

navrhnout a realizovat zamyšlený projekt? Odpovědí na tuto otázku se zjistilo, 

zda je vhodné daný projekt realizovat či ne. Pokud je projekt kladně posouzen, 

bude se zpracovávat podrobnější popis projektu. 

- Studie proveditelnosti je druhou fází, realizuje se na základě doporučení 

studie příležitosti. Upřesní se zde obsah projektu, termín zahájení a ukončení 

projektu, předpokládané náklady a potřebné zdroje. [2] 

Projektová fáze 

Ve druhé fázi se sestavuje projektový tým a vytváří se plán, který se 

realizuje. Fáze se většinou člení podrobněji: [2] 

− Zahájení: základním projektovým dokumentem je např. zakládací listina 

projektu. Potvrzují se a případně upřesňují cíle, účel a kompetence. 

− Plánování: plán projektu tzv. baseline vytvoří projektový tým. 
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− Fyzická realizace projektu: uskutečňuje se setkání zainteresovaných 

stran a oznámí se fyzické zahájení projektu. Projekt se musí sledovat a 

porovnávat jeho skutečný stav se stavem plánovaným. V případě 

odchylek je potřeba zavést opravná opatření a přeplánování. 

− Předání výstupu projektu a ukončení projektu: dochází k předání 

výstupu, podpisu protokolů, fakturaci apod. 

Poprojektová fáze 

Zhodnocuje nové zkušenosti a poznatky, které se mohou použít v realizaci 

dalších projektů. Posuzuje se kvalita subdodavatelů a analyzuje se průběh 

celého projektu. [2] 

 

Obrázek 2 – Typické rozložení fází životního cyklu projektu [3] 

2.1.3. Závažnost rizik v průběhu životního cyklu projektu 

Na prvním místě samozřejmě se identifikuje druh rizik a jejich dopad na 

projekt. Je nutné se také zamyslet nad tím, že v každé fázi projektu nastávají 

rizika jiná. V průběhu životního cyklu projektu jednotlivá rizika mění svoji 

závažnost i charakter.  
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Obrázek 3 – Hodnota v ohrožení v životním cyklu projektu [3] 

Jak znázorňuje obrázek, v počátcích projektu, kdy se setkáváme s 

neznámými skutečnostmi a jevy, je míra možnosti výskytu rizik největší. Na 

konci projektu míra rizik je mnohem nižší, ale vzhledem k objemu 

investovaných prostředků jsou mnohem vetší hrozbou.  

Svozilova uvádí některé příklady rizik typických pro jednotlivé fáze: [3] 

− konceptuální fáze (nejasné cíle projektu, nekonzistentní podklady, tlak 

na urychlenou přípravu);  

− plánovaní fáze (nedostatečné informovaný tým, nedostatečná definice 

projektu, tlak – velká očekávaní a mala podpora managementu); 

− realizace (chyby v plánech a návrzích, výpadky a poruchy technologií, 

problémy v personálním zabezpečeni – nedostatek specialistu nebo 

stávky);  

− uzavření projektu (pozdě odhalené závady, problémy Cash Flow, 

neochota akceptovat výsledky). 
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2.2. Riziko – definice, klasifikace 

Než přistoupíme k řešení oblasti řízení rizik je z metodologického hlediska 

užitečné vyjasnit pracovní definice hlavních pojmů, které budou používány. V 

dalším textu jsou taxativně vyjmenovány a definovány termíny související s 

řízením rizik, dále jsou specifikováni účastníci procesu řízení rizik a výčet končí 

ISO normou a systémem kvality managementu. 

Termíny související s řízením rizik 

Riziko: Pravděpodobná událost s negativním dopadem na aktiva společnosti 

nebo na dosahování cílů společnosti. [4] 

Dopad rizika: Definuje pozitivní nebo negativní vliv na projekt, který je započat 

vlivem hrozby nebo využíváním příležitosti. [5] 

Hodnocení rizik: Stanovení hodnoty pravděpodobnosti výskytu a velikosti 

dopadu rizika vlastníkem rizik na základě analýzy rizika. [6] 

Registr rizik: Databáze obsahující všechna identifikovaná rizika ohrožující 

splnění strategických cílů společnosti spolu s dalšími souvisejícími 

informacemi vedený ve strukturované formě za celou společnost. [6] 

Řízení rizik: Soustavná systematická činnost zaměstnanců spojená s 

identifikací a analýzou rizik, při kterých jsou rizika ohodnocena z hlediska jejich 

významnosti a jsou určeny priority k jejich řešení. Zahrnuje činnosti, při kterých 

zaměstnanci navrhují opatření k zamezení anebo zmírnění působení 

nežádoucích vlivů již existujících i budoucích rizik, včetně stálého monitoringu 

vývoje rizikových stavů. [5] 

Hodnota v ohrožení: Hodnota v ohrožení je představována velikostí škody, která 

může být projektem způsobena, nastane-li uvažované riziko. Jedná se o jakési 

finanční ohodnocení dopadu rizika neboli sumu nákladů spojenou s 

působením rizik. [7] 
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2.2.1.  Riziko 

S rizikem v obecném smyslu přijde do styku každý jednotlivec při své 

každodenní činnosti. Rizika postupujeme při obyčejných činnostech, například 

když přecházíme silnici nebo když vstupujeme do dopravního prostředku. 

Projekt sám o sobě je spjatý právě s existenci rizika, je tedy zjevně, že v rámci 

projektového řízení, je nezbytné čelit řadě rizik, abychom projekty úspěšné 

dokončili a dosáhli žádoucích výsledků.  

Pro účely diplomové práce je třeba definovat zejména pojem riziko, pro 

které existuje mnoho definic, které se také v čase vyvíjely. Výraz riziko má 

kořeny v italském slovu risico, které bylo užíváno již v 17. století. Jeho význam 

je spojován s lodní plavbou a označovalo hrozící nebezpečí, kterému se lodě 

měly vyhnout. Jinými slovy risico znamenalo vystavení se úskalí či hrozbě. [4] 

Jedny z prvních studií, které se zabývaly byznys riziky, byly uskutečněny až na 

počátku 20. století. [8] 

S plynoucím časem se hledisko, kterým se na riziko pohlíží, značně 

změnilo a v současnosti je možné tento pojem vymezit více způsoby. 

Rozhodování o riziku provází lidstvo od jeho počátku, aniž by se 

pojmenovávalo. Věda o riziku – rizikologie se vyvíjela od zcela jednoduchých 

postupů přes první vědomé počátky k dnešnímu stavu organizovaného a 

systémového myšlení potřebného pro řízení mnoha útvarů. Rizikologie je široký 

obor a je obtížné ho přesně vymezit. [4] 

2.2.2.  Definice pojmu riziko 

Pojem riziko je vymezen například v normě ČSN ISO 31000, vydanou 

Mezinárodní organizace pro standardizaci ISO a obsahuje principy a postupy 

Risk Managementu. Norma popisuje riziko jako účinek nejistoty na dosahování 

cílů. Pro upřesnění norma ISO 31 000 uvádí: "Účinek je definován jako odchylka 

od očekávaného. Kladná odchylka je v podstatě příležitosti, záporná 

negativním jevem." [8] 
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Podle Koreckého a Trkovského se pojem rizika mění od ztráty či hrozby k 

obecnější formulaci.  Riziko vzniká působením nejistoty na splnění cílů, kterých 

chceme dosáhnout. Může se jednat o cíle osobní, cíle při provádění projektu 

nebo podnikové.  [5] 

„Riziko je vždy spojeno s určitou akcí, aktivitou či projektem s nejistými 

výsledky, přičemž tyto výsledky ovlivňují situace (často finanční) subjektu, který 

tuto akci realizuje.“ [9] 

Obecně pojem riziko je definován různě: 

− Pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty, obecně nezdaru; 

− Variabilita možných výsledků nebo nejistota jejich dosažení; 

− Odchýlení skutečných a očekáváných výsledků; 

− Pravděpodobnost jakéhokoliv výsledku, odlišného od výsledku 

očekávaného; 

− Situace, kdy kvantitativní rozsah určitého jevu podléhá jistému 

rozdělení pravděpodobnosti; 

− Nebezpečí negativní odchylky od cíle (tzv. čisté riziko); 

− Nebezpečí chybného rozhodnutí; 

− Možnost vzniku ztráty nebo zisku (tzv. spekulativní riziko); 

− Neurčitost spojena s vývojem hodnoty aktiva (tzv. investiční riziko); 

− Střední hodnota ztrátové funkce; 

− Možnost, že specifická hrozba využije specifickou zranitelnost systému.  

V moderním projektovém řízení tedy chápeme jako riziko ve dvou 

rovinách. V případě nejisté události s negativním účinkem na dosažení cílů ho 

označujeme za ohrožení nebo hrozbu, v případě opačném, a to riziko s 

pozitivním účinkem na dosažení cílů je označováno za příležitost. [6] V 

definicích se také objevuje slovo nejistota, jež má jiný význam, něž termín 

riziko. Zásadní rozdíl mezi těmito dvěma pojmy vyplývá z uvažování následků 

rizika. Nejistotu můžeme dělit na dvě složky, a to variabilitu a neurčitost.  
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2.2.3.  Klasifikace rizik 

Pod názvem riziko se skrývá jak nejistota z vyhlídek do budoucnosti, tak 

možnost zhoršení aktuální situace, vzniká tedy buď působením hrozby nebo 

využíváním příležitosti. [5] Riziko se dá rozčlenit různými způsoby, vždy záleží 

na zvolených kritériích. Universální klasifikace u rizik neexistuje, v praxi se odvíjí 

od oblasti působnosti podniku či konkrétních specifikách projektu. [9] Dále jsou 

uvedena nejčastější členění rizik. 

Jedno z možných dělení je dle ovlivnitelnosti výskytu rizik: [4] 

− ovlivnitelná rizika: jejich výskyt se dá zpravidla snížit a jejich původ je 

interní, např. nedostatečné plánování finančních zdrojů, 

− neovlivnitelná rizika: tato rizika není možné kontrolovat, jejich původ je 

v externím prostředí podniku, např. živelní události, selhání systémů 

technických zařízení.  

Dále je možné rizika členit dle jejich dopadů, členění je následující: [10] 

− čisté riziko: toto riziko má pouze negativní dopad, 

− spekulativní riziko: u tohoto rizika je mimo negativní dopad i možnost 

prospěchu.  

Rizika je možné dělit i dle jejich věcné náplně: [9] 

− finanční rizika: jedná se o rizika spojená s likviditou, jako je např. 

schopnost platit své závazky, 

− ekonomická rizika: zde se jedná především o vývoj nákladů, např. 

zvýšení ceny zdrojů, 

− tržní rizika: tato rizika se odvíjí např. od poptávky po produktu nebo od 

cenové politiky konkrétního podniku, 

− legislativní rizika: tyto rizika jsou spjata s legislativou a jejími změnami, 

např. nová tvorba rezerv podniku, 
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− politická rizika: odvíjí se od politické situace, jedná se např. o změnu na 

dotacích pro určité projekty, 

− informační rizika: rizika spjatá se špatnou ochranou informací, 

− lidská rizika: do těchto rizik se řadí zejména rizika v oblasti 

managementu, 

− riziko vyšší moci: mezi tato rizika se řadí především živelné pohromy.  

Ve spojitosti s možnými ztrátami firmy hovoříme o výrobních rizicích, o 

technických, ekonomických, tržních či finančních rizicích, které jsou spojeny z 

činnosti firmy. Důsledky ztráty ve firmě mohou ovlivnit jak jednotlivé činnosti 

firmy, tak i vlastní řízení firmy – mohou tedy ovlivnit průběh jednotlivých 

manažerských funkcí firmy. [4]  

Smejkal rozeznává čtyři hlavní typy rizik: [9] 

− Strategická. Mají velký dopad na organizaci. Řešením je monitoring a 

strategické plánování. Řeší se na úrovni vrcholového managementu. 

− Operační. Rizika související s produkcí společnosti a jejími činnostmi. 

Řízení by mělo být implementováno na nižších úrovních. 

− Rizika nesouladu mají stále vyšší význam. Dochází neustále k vyšší 

regulaci, legislativa je stále složitější, rostou požadavky na reporting a 

risk management. 

− Interní finanční rizika představují ztrátu ziskovosti. Externí finanční rizika 

představují např. kurzové ztráty vlivem negativního měnového kurzu, 

snižují vývozy společnosti.  

Výrobní rizika se rozdělují na: [5] 

− technická (kvalita výroby, poruch výrobních zařízení, zastaralost 

strojního parku) 

− sociální (stávky, problémy s pracovní kázní, kulturní odlišnosti, pracovní 

úrazy, riziko požárů, povodní a jiných živelných pohrom) 

− nákupní (rizika zásobování a subdodavatelská) 
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− distribuční (nedodržení dohody mezi dodavatelem a distributorem, 

problém s rozdělením, dopravou, přenecháním zboží, krádeže, 

poškození zboží, zpoždění, riziko se správou skladu). 

Fotr a Dědina doplňují dělení rizik: [6] 

− Interní rizika jsou rizika projevující se uvnitř organizace, podnikatel je 

schopen víceméně řídit a ovlivňovat. Jedná se především o velikost a 

finanční sílu organizace, zaměstnance, výrobky a výrobní procesy. 

− Externí rizika jsou rizika vně organizace, ve které musí organizace 

fungovat. Zejména se jedná o úrokovou míru, obchodní podmínky, daně, 

zaměstnaneckou legislativu, požadavky zákazníků, změny u konkurence, 

ochranu životního prostředí, bezpečnostní situaci.  

Riziko plynoucí ze špatného řízení projektu je rizikem, které se může 

vyskytnout jak u stavebních prací, tak u budovaní programových systémů, 

případně při projektu podnikové inovace. Hodnocení a řízení rizika projektu 

obsahuje čtyři kroky, které musejí být prováděny opakované: [11] 

− Rozpoznaní rizika; 

− Vyhodnocení rizika; 

− Vytvoření rizikových plánů; 

− Sledovaní a řízení rizika.  

2.3. Management rizika 

Management rizika vychází z rizikového inženýrství to definujeme jako 

technicko-ekonomickou disciplínu, která se zabývá problematikou rizika. 

Management rizika je neustálý proces, který probíhá skrze celý životní cyklus. 

Každá fáze životního projektu přináší řadu nebezpečí, kterým je potřeba celit, 

protože mohou být závazným ohrožením úspěchu projektu. První kořeny 

managementu rizik sahají do doby studene války, přesněji do padesátých let. 

Kvalifikovaný přístup k tomuto tématu se objevuje však až ke konci 20. století. 
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V České republice problematický přístup vyplývá mimo jiné také z tehdejšího 

totálního režimu, kde riziko bylo zcela ignorováno. Z toho důvodu se stále 

můžeme setkat s organizacemi, které o rizicích stále neuvažuji. V posledních 

dvou dekádách se ukázalo, že analýza rizik a příležitosti má pro úspěch projektu 

obrovsky význam, a proto téma managementu rizik je jedno 

z nejdiskutovanějších současné doby.      

Definice managementu rizika jsou opět jednotné, vznikají i nesrovnalosti 

vzhledem k překladům z anglického jazyka. Podle normy ISO 31 000 je risk 

management prokládán jako management rizik. Přesná definice zni: [8] 

"Management rizik = koordinované činnosti k vedeni a řízení organizace 

s ohledem na rizika. "  

Metodiky managementu rizik obsahuji obvykle části, které popisují: [5] 

1) Principy a cíle managementu rizik, zaměření a rozsah managementu rizik 

a hlavní pojmy, 

2) Rámec managementu rizik popisující postavení managementu rizik 

v organizaci a postup implementace managementu rizik, 

3) Proces managmentu rizik a jeho kroky, resp. fáze. 

Proces řízení rizik musí být nedílnou součástí řízení organizace, musí být 

zakotven v kultuře a praxi organizace a musí být uzpůsoben jejím procesům. 

Proces řízení rizik sestává z pěti základních subprocesů, kterými jsou 

komunikace a konzultace, vymezení souvislostí, posuzování rizik (zahrnuje 

identifikaci, analýzu a hodnocení rizik), zvládání rizik a monitorování a 

přezkoumání procesu. Tyto činnosti jsou popsány v následujícím textu. 
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Obrázek 4 – Proces řízení rizika (vlastní úprava) [8] 

Průběžné fáze jsou komunikace a konzultace a monitorovaní a 

přezkoumávání. Obe fáze jsou velice důležité a musí zahrnovat všechny 

zainteresované strany. Kazdy účastník může mít jine zkušenosti a může na 

riziko nahlížet jinak, proto je konzultace a komunikace nezbytná. Průběžnou 

kontrolou můžeme předejít nalezeni některých důležitých rizik. Zároveň je 

nezbytné současně stále monitorovat a přezkoumávat, aby ošetření rizik bylo 

provedeno efektivně. Důležitou součásti je také příprava zprav o rizicích pro 

interní uživatele.  

2.3.1.  Stanovení kontextu 

Cílem fáze stanovení kontextu managementu rizik je stanovit klíčové cíle 

projektu, souvislosti projektu s interním a externím prostředím, shromáždit 

podklady a informace k projektu a zkušenosti z obdobných projektů. Tato fáze 

určuje rozsah managementu rizik a účastníky procesu managementu rizik 

podle charakteru prováděného projektu.  
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V této fázi „organizace vyjadřuje své cíle a určuje vnější a vnitřní 

parametry, které mají být zohledněny při managementu rizik, a stanovuje 

rozsah a kritéria rizik pro zbývající proces“. Autoři dále uvádějí členění na 4 

základní kroky: [5] 

1) určení externího rámce – jedná se o vnější aktivity působící na 

společnost; 

2) určení interního rámce – v souvislosti s cílem podniku či s určitou 

činností např. vnitřní hodnotou společnosti; 

3) určení rámce procesu managementu rizik – podklady pro management 

rizik jako např. rozsah odpovědnosti, cíle atd.; 

4) stanovení měřítka rizik – určení významnosti rizik. 

Klíčově je nejprve posoudit, jak je důležitý projekt pro podnik, nakolik je 

rizikový. V závislosti na tom se určuje vhodná osoba, která bude zodpovědnou 

za proces řízení rizik. Kromě charakteru projektu je důležitá i fáze životního 

cyklu projektu. Při zpracování metodiky risk managementu je potřeba fáze 

číslovat a popisovat jednotlivé etapy. [6] 

Výstupem z fáze stanovení kontextu je: [5] 

− Plán managementu rizik; 

− Formální schválení dalších činnosti na přípravě projektu; 

− Doplněné podklady k projektu, potřebné dále v procesu managementu 

rizik; 

− Vyhledané zkušenosti z obdobných projektů; 

− Metodiky a standardy podniku vztahující se k projektu. 

2.3.2.  Identifikace rizik 

V tomto kroku je dle normy ČSN ISO 31000 (2010) nejdříve nutné 

„identifikovat zdroje rizik, oblasti dopadů, události (včetně změn v okolnostech) 

a jejich příčiny a jejich potenciální následky“. [8] Cílem identifikace rizik je nalézt 
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co nejvíce rizik projektu, porozumět jejich podstatě a správné je popsat. V této 

fázi je cílem kvantita nalezených rizik, a třeba se soustředit nejen na to, co se 

může v projektu ‚pokazit‘ ale i to co se může výsledky projektu ještě vylepšit.  

Proces identifikace rizik se skládá z několika částí, kde si kladou otázky 

typu: [14] 

− Jaké aspekty brání úspěšnému splnění stanovených cílů, eventuálně co 

by podpořilo nebo naopak mohlo snížit vliv na jejich dosažení? 

− Jaké možné problémy by se mohly v průběhu realizace dané aktivity 

vyskytnout? Jaká jsou slabá místa dané oblasti? 

− Jak by mohly na splnění daného cíle negativně působit zainteresované 

strany? 

− Jaké přidané benefity by bylo možné dodatečně získat? 

− Kdy, kde, jak a proč by se mohly rizikové faktory ať už v pozitivním či 

negativním smyslu objevit a na koho budou mít vliv? 

− Které signifikantní aspekty ovlivňující výsledky podnikatelské činnosti, 

které již se udály, respektive dějí, jsou považovány za jisté a mohly by se 

vyvíjet odlišně od našich očekávání? 

V průběhu identifikace rizik je nutné podněcovat interaktivitu a tvořivost a 

všechna identifikovaná rizika je třeba zaznamenat. Fáze identifikace přímo 

navazuje na fázi Stanovení kontextu, která pro fázi identifikaci připravuje 

potřebná data. [5] 

Pro systematickou práci s rizikem při plánovaní a řízení projektů je vhodné 

používat model projektového rizika. Tento způsob dokáže vhodné zapsat 

základní strukturu a obsah jednotlivého rizika v projektu. Vhodně zvolený 

model poskytne podporu již při identifikaci a následně při analýze rizika, 

hledaní jeho dopadu a také způsobu, jak riziko optimálně řešit. [4] 

Identifikace rizik stanovuje, jaká rizika mohou na projekt působit, a poté 

následuje zdokumentování jejich charakteristiky. Důležitým krokem 
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identifikace je posoudit možné vztahy mezi analyzovanými riziky. Vzájemná 

závislost rizik může způsobit řetězovou reakci nežádoucích stavů a ta může mít 

katastrofální následky. Nejdůležitější informace generované v tomto kroku 

jsou: [9] 

− hodnocení vlivu a předpokladů vzniku rizik a podmínky jejich existence, 

− rozdělení rizik do celého cyklu projektu, 

− identifikace zdrojů rizik a míst jejich vzniku. 

Další důležitou stránku procesu identifikace se uvádí používané metody a 

nástroje podporující identifikaci, mezi nejdůležitější řadí tzv. registr rizik, resp. 

kontrolní seznamy, sloužící ke komplexnímu přehledu potencionálních rizik. 

[14] Tímto seznamem se eliminuje možnost vynechání některých rizikových 

faktorů. V této etapě je zacíleno na kvantitu nalezených rizik. Než nějaká rizika 

opomenout je lepší identifikovat více rizik, která mohou být později vyškrtnuta 

jako neadekvátní.  

Existuje řada metod vhodných k identifikaci rizik: [3] 

− poučení z minulosti; 

− brainstorming; 

− metoda Delphi – metoda spočívá v konzultaci skupiny odborníků, kteří   

se vyjadřují k problematice odpovědí na dotazník, výsledek se následně 

probírá za pomoci prostředníka a odborníci se informují o výsledku. Celý 

proces probíhá tak dlouho, dokud nedojde k přibližné shodě; 

− individuální diskuse se specialisty; 

− Crawfordovy lístky z angl. Crawford Slips – jde o metodu poměrně běžně 

užívanou, často bez znalosti názvu a původu. Jedná se o vyslechnutí 

názoru každého účastníka, který napíše svoji myšlenku na “post-it note 

− identifikace kořenů příčiny z angl. Root Cause Identification; 

− SWOT analýza (identifikace silných a slabých stránek, příležitostí a 

hrozeb). 
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Brainstorming  

K identifikaci se používá nejčastěji metoda zvaná Brainstorming. 

Brainstorming je skupinová technika zaměřená na generování co největšího 

počtu nápadů na dané téma, v tomto případě na generování všech možných 

nebezpečí a jejich scénářů. Skupina je vedena členem, který určuje rytmus, 

usměrňuje proces, podporuje náhlé inspirace a zapisuje nápady. Je to technika 

tvůrčího myšlení založená na uvolnění fantazie a nekonvenčním myšlení. 

Zapisovatel se nemusí nutně zúčastnit vymýšlení, ale zapíše všechny nápady, 

které byly řečeny. Čím více nápadů, tím pravděpodobnější je nalezení všech 

možných potenciálních hrozeb projektu či zakázky. [15] 

2.3.3.  Analýza rizika 

Po fázi identifikace, kde bylo nalezeno maximální množství rizik, následuje 

fáze analýzy rizik. Dle normy ČSN ISO 31000 se analyzuje zdroj a příčina rizika, 

záporné a kladné důsledky rizika a pravděpodobnost, že riziko nastane. Norma 

dále podotýká, že analýza rizika je zdrojem pro hodnocení, identifikuje rizika, 

která vyžadují ošetření, a usnadňuje kroky, při kterých je potřeba učinit 

rozhodnutí. [8]  

Na každém počátku analýzy rizika je nutně položit tři základní otázky: [10] 

1. „Jaké nepříznivé události mohou nastat?“ 

2. „Jaká je pravděpodobnost výskytu nepříznivých událostí?“ 

3. „Pokud některá nepříznivá událost nastane, jaké to může mít následky?“ 

Pomocí těchto tří otázek se také pomůže u identifikovaného rizika (otázka 

1), zjistit možnost výskytu (otázka 2) a výši dopadu (otázka 3). To je vhodný 

přístup ve třech etapách posuzování rizik. Položením těchto tří základních 

otázek znamenal v minulosti významný pokrok v rozvoji teorie managementu 

rizik. 
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V podstatě veškerá odborná literatura uvádí dvě hlavní kategorie metod 

analýzy rizika – kvalitativní a kvantitativní. Analýza rizik vychází ze seznamu 

identifikovaných rizik. Cílem analýzy rizika je odhad či přímý výpočet 

pravděpodobnosti výskytu určitého nebezpečí a výše předpokládaného 

nepříznivého dopadu. V praxi se nejčastěji setkáme s metodami expertních 

odhadů. Zřídka budeme mít k dispozici statistické údaje, na jejichž základě by 

bylo možné stanovit pravděpodobnost výskytu nežádoucích událostí přímo 

matematicky, tedy přímou kvantitativní analýzou. Ve většině případů tedy 

použijeme některou z již používaných metod nepřímé kvalitativní analýzy rizik. 

[12] 

 

Obrázek 5 – Kategorie analýzy rizik, (vlastní úprava) [6] 

Korecký et al. uvádějí následující vhodné metody: [5] 

− analýza kořenových (prvotních) příčin; 

− analýza příčin a důsledků; 

− diagram Ishikawa neboli rybí kost je způsob analýzy, kterou představil 

Kaoru Ishikawa, kdy je výsledkem diagram podobný rybí kosti, kde hlava 

je podstata problému, hlavní osa popisuje kategorie a vedlejší osy 

znázorňují hrozící příčiny rizika; 

− diagramy vlivů; 

− rozdělení pravděpodobnosti a očekávaná hodnota, kvantifikace rizik; 
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− hodnocení rizik podle stupnice, kdy se využívá matice 

pravděpodobnost/dopad je založena na tom, že možnost výskytu a 

dopadu je vyjádřena formou stupnice. Tato stupnice může mít podobu 

číselné řady nebo slovního vyjádření; 

− simulace Monte Carlo, která umožňuje vyzkoušení si různých situací za 

různých podmínek; 

− analýza scénářů; 

− analýza stromu událostí; 

− analýza rozhodovacího stromu. 

Analýzou rizik se nedospěje k jednomu číslu či k jednomu vektoru, ale k 

určitému množství různě spolehlivých informací. Dále se zdůrazňuje, že 

provedením analýzy rizik dojde k usnadnění rozhodování, ale stále se jedná o 

rozhodování za určité nejistoty či neurčitosti. [4] 

Kvalitativní analýza 

Jsou to takové metody analýzy, při kterých použijeme pro stanovení 

pravděpodobnosti a velikosti dopadu jisté popisné škály, slovní hodnoty (např. 

vysoká pravděpodobnost, střední pravděpodobnost, nízká pravděpodobnost, 

resp. velký dopad, střední dopad, malý dopad) nebo jakoukoli vhodnou 

bodovací stupnici (např. metoda skórovacího hodnocení rizika). [6] 

V rámci tohoto druhu analýzy jde většinou o individuální přístup k 

nastavení bodovací škály pro co možná nejvěrnější výsledek výše rizika. [15] Pro 

hodnocení pravděpodobnosti, tedy spíše pravděpodobné možnosti výskytu a 

intenzity negativního dopadu lze využít různě definované stupnice, které si 

expertní tým pro kvalitativní analýzu rizik zvolí. Slabým místem kvalitativní 

analýzy je nebezpečí subjektivního posuzování problému. Je nereálné se 

domnívat, že bychom snad někdy mohli mít pravdivé údaje o tom kterém 

rizikovém jevu a mohli jej tak určit objektivně a poměrně přesně pomocí 

některé z metod kvantitativní analýzy. 
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Kvantitativní analýza 

Zde je určena pravděpodobnost a velikost negativního dopadu přímo 

číselnou hodnotou. Kvantitativní přístup znamená použití některé z 

matematicko-statistických metod.  

K provedení přímé kvantitativní analýzy rizika je nutný předpoklad, že jsme 

schopni si pro náš projekt sestavit matematický model rizik. Modelem zde 

míníme matematicko – logický popis soustavy posuzovaných rizik. Jsme-li 

schopni takový model sestavit a jeho matematicko-logickou podobu vložit do 

speciálního softwaru, pak lze s modelem experimentovat a získat tak potřebné 

údaje. [16] Takové experimentování se nazývá počítačová simulace, která 

napodobuje skutečné události související s rizikem. Můžeme tedy zjistit, jak se 

bude projekt nebo jeho část chovat, jaká bude pravděpodobnost výskytu 

konkrétního rizika, možné scénáře souběhů rizik, a také dopady na cíle projektu. 

Mezi takové metody patří například simulační metoda Monte Carlo. [9] 

Abychom však mohli metody modelování a simulace rizik použít, musíme 

dokázat splnit některé podmínky: [12] 

− musíme umět sestavit matematicko-logický model rizik; 

− musíme mít k dispozici potřebné numerické údaje o zkoumaných 

rizicích; 

− musíme mít k dispozici speciální software, který nám umožní model 

vložit a provádět simulaci; 

− musíme si ověřit, zda model věrně napodobuje skutečné chování rizik v 

projektu, model musíme verifikovat; 

− musíme umět takový program ovládat a musíme umět připravit 

plánovitou řadu experimentů a tyto simulace s ním provést; 

− musíme umět správně interpretovat výsledky. 
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Použití tohoto způsobu vyžaduje dostatek času, speciální vybavení, tým 

odborníků na danou problematiku z oblasti matematiky, statistiky a informatiky 

a s tím spojených nemalých nákladů. 

Pod kvantitativní analýzou se rozumí číselně vyjádření rizik projektu a 

vyčíslení jejich účinků na cíle projektu. Kvantitativní analýza je vyžadovaná u 

všech projektů, u kterých je vyhodnocován jejich zisk nebo efektivnost. 

Kvantifikace účinků rizik na náklady, výnosy a cash flow je potom nezbytná a je 

ji třeba provést již před tím, něž o přijetí projektu rozhodnuto. Kvantitativní 

analýza vyžaduje kvantifikaci jednotlivých rizik a následně kvantifikaci 

celkového rizika projektu. Při kvantifikaci jednotlivých rizik je třeba brát v úvahu 

nejprve hledisko předmětu kvantifikace, která může být zaměřena na některou 

z dimenzí trojúhelníku cílů projektu: 

1) Požadované výsledky projektu (funkce a parametry produktu, 

kvalita, ale i další efekty) 

2) Náklady (potřebné na dosažení požadovaných výsledků) 

3) Čas (termíny, harmonogram) 

Tento pomyslný trojúhelník cílů projektu zachycuje na obrázku možnou 

vzájemnou interakce, pro lepší okomentování jsou možné vlivy očíslovány. 

 

Obrázek 6 – Znázornění vzájemných vlivů základních tří dimenzí působení rizik projektu [5] 
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Základními metodami kvantifikaci jednotlivých rizik jsou: 

− Kvantifikace ve formě pravděpodobnosti P a dopadu D, která je 

nejjednodušším případem diskrétního rozdělení pravděpodobnosti  

 

Obrázek 7 – Diagram postupu kvantifikace rizika projektu metodou P x D [5] 

− Kvantifikace ve formě pravděpodobnostního rozdělení, kde preferujeme 

trojúhelníkové rozdělení pravděpodobnosti.  

 

Obrázek 8 – Znázornění možností zahrnutí rizika do základního rozpočtu projektu při použití 

trojúhelníkového rozdělení pravděpodobnosti [5] 
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Po provedení předchozích kroků je k dispozici úplný registr rizik zakázky, 

nejlépe ve formě přehledné tabulky, který je podroben dalšímu přezkoumání, a 

sice hodnocení rizik. Cílem hodnocení rizik je určení rizik, které mají na projekt 

nejzávažnější potenciální dopad, negativní následek. Účelem tohoto kroku je 

rozhodnout, která rizika nelze akceptovat a mají být, proto ošetřena, a která 

mohou být zanedbána, akceptována či přijata bez ošetření. Do hodnocení rizika 

se zahrnuje srovnání úrovně rizika s kritérii přijatelnosti, například na základě 

definované matice rizik a tabulky významnosti rizika. [8] 

Významnost rizika 

Vypočtená hodnota Slovní popis významnosti 

1 - 2 Zanedbatelné riziko – akceptace 

3 - 4 Mírné riziko 

5 - 12 Vážné riziko 

15 - 25 Značné riziko 

Tabulka 2 – Příklad tabulky významnosti rizika (vlastní úprava) [10] 

Failure Mode and Effects Analysis 

Metoda FMEA se využívá v různých oborech – od původního využití 

identifikace rizika ve výrobním procesu, přes projektový management, až po 

investiční rizikový management. Výstupem může nabývat různých forem např. 

tabulka, matice rizik nebo mapa rizik. Tradiční FMEA se skládá ze tří základních 

parametrů – závažnost (síla dopadu na projekt), očekávaný výskyt 

(pravděpodobnost výskytu), a odhalitelnost (složitost rozpoznání rizik). 

Doporučuje se stupnice od 1 do 10, kde 1 je vždy nejpozitivnější varianta. 

Detailnější popis posuzovaní této metodiky je popsán v Příloze č.1.  

2.3.4.  Ošetření rizik 

Existuje mnoho okolností, které ovlivňují volbu opatření proti riziku, 

zejména se jedná o finanční stránku společnosti a dostupné lidské zdroje. 

Nicméně neexistuje stoprocentní kvalita, není ani možné se stoprocentně 

vyhnout i už ošetřenému riziku, vždy se vyskytuje určité zbytkové riziko.  
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Je nutné spíše uvažovat o nižší či vyšší pravděpodobnosti výskytu rizika. 

Je třeba zpracovat ošetření rizika jak pro hrozby, které je nutné eliminovat nebo 

odstranit, ale i pro příležitosti, které je naopak nutné posílit. Pro návrh na možné 

ošetření rizik je nejdříve nutné určit způsoby ošetření rizik, což v zásadě vychází 

z fáze analýzy rizik. Jedná se o přípravu: [8] 

− preventivních plánů – se záměrem zamezit vzniku hrozby či 

pravděpodobnosti vzniku této hrozby a u příležitosti pravděpodobnost 

podpořit; 

− rezervních (kontingenčních) plánů – v případě, že riziko nastane, jsou 

tyto plány připravené k využití; 

− záchranných plánů – použití nastane v okamžiku selhání plánu 

rezervního, nebo plán není dostatečně funkční. 

Rozborem zjištěných informací jednak z analýzy rizika, tak i z fáze 

hodnocení rizika je třeba rozhodnout o způsobu ošetření rizik. Existuje mnoho 

možností postupů, ale většina těchto postupů se dá zahrnout do strategie 

ošetření rizik tzv. 4T, která vychází z anglických zkratek slov „Take, Treat, 

Transfer, Terminate“ (převzít, ošetřit, přenést, ukončit). [16] 

Norma ČSN ISO 31000 uvádí, že ošetření rizika spočívá ve výběru jedné 

nebo více možností, jak riziko ovlivnit a zároveň brát při vybírání vhodného 

nástroje i v úvahu náklad a úsilí implementace, ve vztahu k získaným benefitům. 

Plán by měl také dle zmíněné normy zahrnovat identifikaci priorit. V neposlední 

řadě stejný zdroj upozorňuje na neefektivní ošetření rizik, které samo o sobě 

může být rizikem. [8] 

Tradiční přístupy k ošetření rizik zahrnovaly pouze reakce na hrozby a 

teprve před několika lety se v odborné literatuře objevily zmínky o strategiích 

jak pro hrozby, tak i pro příležitosti. V tabulce je znázorněno odlišení strategií 

pro pozitivní a negativní rizika. 
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Reakce na 

hrozbu 

Obecná 

strategie 

Reakce na 

příležitost 

Vyhnout se 
Eliminovat 
nejistotu 

Využít 

Přenést 
Přidělit 

vlastnictví 
Sdílet 

Zmírnit Modifikovat vliv Posílit 

Přijmout 
Zahrnout do 

rozpočtu 
Přijmout 

Tabulka 3 – Obecná strategie pro negativní i pozitivní rizika (vlastní úprava) [5] 

2.3.5.  Monitorování a přezkoumávání 

Po zpracování analýzy rizika následuje jejich monitorování a 

přezkoumávání. Monitorovaní a kontrola by měla být automatickou částí celého 

procesu buď v pravidelných intervalech nebo ad hoc (namátkově), důležité je 

taktéž stanovení odpovědnosti za provedené kontroly. Dále dle normy je 

samozřejmostí, že výsledky kontrol jsou zaznamenány a slouží jako zdroj k 

revizi řízení rizika. [8] 

Předpokladem pro správné fungování procesu managementu rizik je, aby 

fáze monitorování a přezkoumávání byla dokola se opakující činnost po celou 

dobu procesu, s tím, že z výstupů ošetření rizik jsou zjištěny skutečnosti, které 

jsou podkladem k adekvátní reakci na další kroky pro řízení rizik. [5] 

Monitorování i přezkoumávání mají být plánované součásti procesu řízení 

rizik a mají zahrnovat pravidelné kontroly a dohled. Jde o to, že s postupující 

výstavbou se mění okolnosti rizikových faktorů a rizika se tak dostávají do jiných 

kontextů, než jak tomu bylo při prvotní identifikaci a analýze rizika. Mohou se 

objevovat rizika nová, některá již dříve identifikovaná už proces neohrožují a 

mohou být opomenuta a jiná se během výstavby modifikují, posilují nebo 

oslabují. [8] 
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Přezkoumávání rizik během životního cyklu zakázky zajišťuje, že jsou 

příslušné dokumenty, seznamy, registry a postupy aktualizovány, 

optimalizovány a celkově udržovány. Monitorování rizik má být nepřetržité po 

celou dobu života projektu či zakázky. Monitorování může být prováděno v 

klíčových milnících projektu, nebo pokud se významně změnilo vnitřní či vnější 

prostředí projektu. Po dokončení projektu by se měla provést retrospektiva s 

přezkoumáním managementu rizik, aby bylo zjištěno, jak byl proces řízení rizik 

efektivní a úspěšný, případně jakých chyb se v příštím projektu vyvarovat. Lze 

se tak zlepšovat a zdokonalovat v řízení rizik a celkově zkvalitňovat a 

zefektivňovat celý proces. 

2.4. Zavedení metodiky managementu rizik projektu 

Rámec pro zavedení managementu rizika do společnosti, s ohledem na 

její specifiky, je popsán v normě ČSN ISO 31000 Management rizik – principy a 

směrnice. Pro dosažení efektivnosti managementu rizik norma doporučuje 

splnit následující zásady, podle nichž management rizik: [8] 

− vytváří a chrání hodnoty, 

− je integrální části všech procesu organizace 

− je součásti rozhodování 

− je explicitně zaměřen na nejistoty, 

− je systematicky, strukturovaný a včasný, 

− vychází z nejlépe dostupných informaci, 

− je upraveny na míru, 

− zohledňuje lidské a kulturní faktory, 

− je transparentní a kompletní, 

− je dynamicky, iterativní a citlivé reagující na změny, 

− napomáhá neustálému zlepšování organizace.  

Vedení organizace má na základě výše uvedených zásad pro 

management rizik přijmout mandát a závazek připravit a přijmout příslušnou 
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politiku managementu rizik, uvést do souladu tuto politiku a kulturu 

organizace, určit cíle a indikátory výkonnosti, zajistit shodu se zákony a 

předpisy, přidělit odpovědnosti, zdroje, cíle a komunikovat přínosy. Je třeba 

připravit způsob komunikace o využívání managementu rizik uvnitř organizace 

i vně, zejména pro posílení důvěry v organizaci. [5] 

Uvedený přístup je možné aplikovat jak pro rizika celé organizace, tak i pro 

rizika projektu. Management rizik projektu je třeba integrovat do celého rámce 

i procesu řízení všech rizik organizace, stejné tak je nezbytné zavést i metodiky 

a procesy managementu projektu. Pro úspěšné zavedení risk managementu je 

nejdůležitější zájem a podpora vedení organizace.  

 

Obrázek 9 – Schéma rámce řízení rizik a jeho propojení se zásadami managementu rizik [8] 

Nedá se řičí, že by některé podniky a organizace rizika svých projektů 

neřídily vůbec. Rizika v projektu každý podvědomě cítí, záleží však na tom, jak 

s nimi dále pracuje. Rizika mohou být řízena zcela intuitivně bez zavedené 

metodiky, mohou být zavedeny jen základní principy, nebo může být používaná 
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vyspěla metodika, která se postupně zdokonaluje a přizpůsobuje organizaci a 

jejím projektům. Tyto tři stupně jsou ilustrovaný na obrázku. 

Prvním stupněm je intuitivní řešení rizik, kde členové projektového týmu 

většinou pociťuji rizika negativního charakteru. Jestliže nelze s jistotou 

odhadnout dobu trvání výroby, vkládá se do plánů automaticky dona 

prodloužena a toto riziko. V tom případě se projekt dostane do situace, že čas 

na jeho realizaci je příliš dlouhý, a v případě navýšení nákladů je projekt příliš 

drahý. Další moznosti je vytváření rezerv jako procenta z nákladů projektu, ale 

metoda platí jen pro nejistotu typu variability, která znamená odchylky 

způsobené cenovými pohyby nebo kvalitou pracovníků.  

Zavedeni principu identifikaci rizika a popis jeho příčin a účinků umožňuje 

kvalitní skok od pouchového vytvoření rezervy k cílenému ošetření rizika. Další 

důležitý základní princip se povazuje chápaní nejistoty a rizika ve smyslu 

negativního i pozitivního vlivu na projekt, tedy jako hrozby a příležitosti. Podnik 

nebo organizace zvládá management rizik teprve tehdy, když existuje 

předepsaný a srozumitelný postup a metody pro jeho provádění. Podmínkou 

je osoba, která toto zavedeni dokáže prosadit a přizpůsobit podmínkám 

podniku, podpořit konkrétním provedením registru rizik.  

Důležitou podmínkou pro zvládnutí metodiky je trvale zaznamenávaní 

získaných zkušenosti a poučení a zajištění jejich přístupnosti pro provádění 

projektu. Jedná se o trvale zlepšování metodiky, a zlepšování metod ošetření 

rizik. V projektech by se nemělo stávat, že je opakovaná chyba, která již 

v předchozích projektech objevila.  
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Obrázek 10 – Stupně zavedení managementu rizik (vlastní úprava) [5] 

Pokud společnost aktivní management rizik dosud neprováděla se 

doporučuje postupovat od zavedení základních principů a jednoduchého 

procesu. Znamená to zavést: 

1. Základní přístupy k rizikům: 

a) Definice rizika v projektu 

b) Model rizika  

2. Jednoduchý proces management rizik: 

a) Stanovení kontextu: projektový manažer bude určen pro 

management rizik, v zadaní bude mít hlavní pokyny ohledně 

přijatelné výše rizik 

b) Identifikace rizik: hledání rizik pomoci základního třídníku rizik, 

seznam rizik vest v listu Excel 

c) Analýza rizik: ohodnotit rizika pomoci stupnic, nebo kvantifikovat 

jako pravděpodobnost a dopad, stanovit priority, TOP rizika k 

ošetření 
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d) Ošetření rizik: připravit návrhy k ošetření rizik 

e) Řízení rizik: průběžně ošetřovat rizika, sledovat jejich aktuální výši, 

aktualizovat rozpočet projektu 

f) Závěrečné vyhodnocení: zpracovat zprávu hodnoticí průběh 

managementu rizik, uvést hlavni získané zkušenosti a poučení. 

3. Používané metody v minimálním rozsahu: posouzení dokumentace a 

báze znalosti, brainstorming, očekávaná hodnota, hodnocení pomoci 

stupnic.  

2.5. Závěr k managementu rizik 

Je zřejmé, že mezi nejdůležitější fáze procesu řízení rizik patří především 

identifikace rizik. Bez náležité, úplné a správné identifikace všech potenciálních 

hrozeb stavební zakázky není možné nebezpečím a rizikům čelit. 

Nejnebezpečnějšími riziky jsou především ta, která nečekáme, která nás svou 

realizací překvapí. 

Jistě není tak důležité, jakým způsobem, či jak přesně je stanovena 

pravděpodobnost, dopad a celková hodnota rizika, jako to zda kalkulujeme se 

všemi potenciálními a zásadními hrozbami, a to jak v kontextu rizik ohrožujících 

existenci stavebního podniku jako celku, tak v kontextu rizik ohrožujících 

úspěch každé jednotlivé zakázky. 

Druhou, bezesporu nejvýznamnější etapou je etapa ošetření rizik. Pokud 

nositel s konkrétními riziky počítá a vyhodnotí je pro konkrétní případ jako 

významná, je nutné zvolit vhodný způsob jejich ošetření nebo stanovit havarijní 

plán pro případ vzniku rizikové události. Také povědomí o všech možných 

způsobech ošetření rizik je nepochybně přínosem pro každý podnik, který 

hledá takové opatření, jež bude pro určitý případ rizika tím nejefektivnějším a 

zároveň nejúčinnějším způsobem. 
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3.  Část praktická 

3.1.  Cíle praktické části 

Cílem této diplomové práce je použití dostupných modelů pro hodnocení 

a analýzu rizik při plánování vývojových projektů ve strojírenské společnosti. 

Největší pozornost bude věnována kvantitativní analýze rizik a snížení jejich 

dopadů na projekt z finanční stránky již ve fázi plánování. Navržený postup musí 

plnit požadavky, mezi které patří:  

− snadná implementace; 

− srozumitelnost a bezproblémová aplikace na každý projekt 

organizace; 

− flexibilita, která přináší použitelnost metody; 

− možnost nepřetržitého používaní a vzájemné doplňované ideje 

a zkušenosti z různých projektů; 

− neustálé řízení rizika po celou dobu trvání projektu. 

V následující kapitole bude provedena analýza rizik ve vybraném projektu 

tykajícího se vývoje nového výrobku. Nejdříve bude v praktické části 

představena společnost Rapid Tooling, se kterou jsem spolupracovala během 

diplomové práce. Společnost se podílí na mnoha vývojových projektech, a 

jedním z nich je právě projekt, jehož analýza je předmětem této práce. Projekt 

bude sloužit podkladem pro identifikaci rizikových faktorů a jejich následnou 

kvantifikaci. Součásti této kapitoly je také popis procesu risk managementu a 

doporučení pro implementaci vytvořené metodiky do podniku.  
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3.2.  Charakteristika společnosti 

Společnost Rapid Tooling, s.r.o. vznikla v roce 2010 s cílem poskytovat 

zákazníkům kompletní podporu při návrhu, vývoji produktů a zároveň výrobu 

plastových prototypů s využitím nejmodernějších postupů a technologii 

z oblasti rychle výroby prototypů – Rapid Prototyping. Podnik provádí výrobu 

prototypů na 3D tiskárně. Z dalších služeb nabízí společnost návrh a vývoj 

prototypů 3D, optické skenování nebo vývoj dílů na zakázku podle požadavků 

zákazníka.  

Vize podniku je zpřístupnit 3D tisk běžným firmám v České republice. 

Výhodou používání technologii 3D tisku je především v oblasti tvorby modelů, 

unikátních součástek, díky čemu společnost v budoucnu může přispět k vyšší 

diferenciaci produktu. Strategickým cílem společnosti je zvyšovaní dosaženého 

zisku a získávaní stabilnější pozice na trhu 3D tisku výměnou za kvalitní služby. 

Organizační struktura je zobrazena v příloze č. 2.  

3.2.1.  Základní informace o společnosti 

Obchodní jméno: Rapid Tooling, s.r.o 

Datum vzniku a zápisu: 01.06.2010 

Základní kapitál: 100 000 Kč 

Počet zaměstnanců: 11 

Předmět podnikání podle výpis z obchodního rejstříku: 

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

Obor činnosti: výroba plastových a pryžových výrobků, výroba dalších výrobků 

zpracovatelského průmyslu a výroba, obchod a služby jinde nezařazené. 
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3.2.2.  Popis hlavní činnosti  

Jedním z hlavních zaměření společnosti je zakázková výroba prototypů 

pro celou řadu finálních výrobců. Po dlouholeté zkušenosti s 3D tiskem 

management společnosti si ověřil, že pouhý 3D tisk jejich zákazníkům přestává 

stačit. Pro rostoucí požadavek přiblížení vzhledu prototypů finálním výrobkům 

si klienti oblíbili povrchové úpravy. Společnost disponuje projekčními a 

výrobními kapacitami, díky kterým je schopna dodávat kvalitní, vzhledově 

věrné výrobky v krátkých dodacích lhůtách a má téměř neomezené možnosti 

dokončovacího zpracování.  

Výroba prototypů bývá často složitá a je potřeba zapojení více různých 

oborů. Pracovní tým podniku profesionálně řídi projekty se zaměřením na 

kvalitu nabízených služeb a spokojenost svých zákazníků. Zabývají se výrobou 

prototypů v řadech 10 až 100 ks. Za léta, co se prototypovou výrobou zabývají, 

nabrali potřebné know-how a vybavili se potřebným zařízením.  

Technologie 3D tisku je jen jednou z části celého procesu. Pro zpracování 

objednávky je potřeba znát přesné zadaní, mít správná data pro výrobu 

vhodného dílu na 3D tiskárně a podle požadavků také na závěr tento výrobek 

upravit. Zakrátko, společnost začala nabízet na jednom místě komplexní služby 

vývoje produktu od designu až po funkční prototyp. Cíle každého z projektu 

vyplivají ze skutečných potřeb zákazníku a stanovení správných cílů jakosti 

výrobku. 

Úkolem společnosti je také transformovat potřeby do konkrétních 

technických specifikací. Ve fázi plánovaní prototypu se nejvíc společnost 

zaměřuje na vývoj produktu odpovídajícího potřebám zákazníka. Kromě potřeb 

zákazníků při vývoji je nezbytné zohledňovat některé další aspekty jako jsou 

strategické záměry organizace, zájmy dalších zainteresovaných stran, údaje o 

úrovni techniky a také legislativní faktory. Využití 3D modelu a tisk jeho 

prototypu hraje ve výrobě jednou z hlavních rolí v rámci odhalení a 
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odstraňovaní chyb před zahájením sériové výroby. Celý proces práce nad 

zakázkou společnosti Rapid Tooling je popsán následujícím schématem:  

 

Obrázek 11 – Proces práce nad zakázkou [Vlastní] 

3.2.3.  Portfolio výrobků 

Prototypová výroba je hlavním předmětem výroby společnosti, ve které 

pracovní tým nabízí dlouholeté zkušenosti a znalosti. Používané technologie 

umožnují velmi rychlou výrobu kvalitních plastových dílů v několika kusech 

nebo male sérií. Tyto díly jsou určené pro prezentační účely, ukázku designu, 

odzkoušení funkčnosti dílů, ale také ve velké míře jako finální výrobky. Pomoci 

3D tiskárny společnost dokáže vyrábět pevné, rozměrové stabilní a přesné 

modely na základě 3D dat.  

Mezi výhody technologie 3D tisku patří: 

− zkrácení designového cyklu, 

− akcelerace produktu na trh, 

− rychlost výroby, 

− vysoka kvalita dílů, 

− lepší estetičnost a ergonomie produktu, 

− efektivnější využiti zdrojů, 

− příznivá cena.  
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Výroba prototypů pomocí 3D tisku přináší pozitivní důsledky výrobním 

podnikům, protože l při výrobě modelu není potřeba žádných forem či hrubého 

obrábění. Je-li u existujícího modelu nalezen problém nebo je-li navrženo jeho 

vylepšení, výroba náhrady spočívá v prosté revizi CAD modelu a tisku 

aktualizované součásti. Cena je mnohem nižší než u tradičních výrobních 

postupů a výsledky byt přizpůsobeny tak, aby přesně odpovídali požadavkům. 

Funkce i navrch mohou být ověřeny na skutečnem dílu a nová postupná 

vylepšení lze realizovat během několika hodin.  

Společnost realizuji zakázky pro velkou škálu Českých i zahraničních firem. 

Výrobky jsou většinou z následující oblasti: reklamní předměty, průmyslové 

součástky, firemní loga, architektura. Portfolio zakázek společnosti Rapid 

Tooling za dlouhou dobu působení na trhu je poměrně velké, ale mezi tímto 

rozsáhlým objem realizovaných projektů se odlišuje pouze několik 

nejzajímavějších. 

Jako první z dlouhodobých zakázek je výroba detailu do tramvaje, 

konkrétně se jedná o 3D krytku do tramvaje. V této zakázce probíhala výroba 

technické krytky, která sloužila k zakrytí průduchu ve vnitřcích prostorech 

tramvaje. Tisk probíhal po 10 ks na jedné tiskárně cca 20 hodin. Po tisku modelu 

byly následně broušeny a lakovány do černé barvy a dodávaný objednateli po 

30 ks, každý týden po dobu 7 měsíců. Materiálem prototypu je ABS plast.   

 

Obrázek 12 – Detail do tramvaje [interní zdroje společnosti] 
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3.2.4.  Technologie a materiály 

Při výrobě Rapid Prototyping s.r.o. spojuje výhody technologií rychlé 

výroby prototypů a moderních strojírenských technologií, jako je 3D tisk. Nabízí 

3D tisk plastových prototypů technologiemi: 

1) FDM (Fused Deposition Modeling) – nástřik taveniny tryskou. 

Konstrukční materiál je nanášen ve vrstvách pomocí trysky. Používá se 

pro technické díly a kryty, vývoj výrobků, nástroje a montážní přípravky, 

finální díly. [17] 

2) SLS (Selectiv Laser Sintering) – selektivní laserové spékání. Plastový 

prášek je spékán laserem. Používá se pro komplexní modely, obliny a 

zaoblené objekty, plastové objekty a kryty. Hlavní výhodou této 

metody je vynikající homogenita výtisku a výborné mechanické 

vlastnosti ve srovnaní s většinou konkurenčních metod tisku plastů. 

Plastové prototypy z 3D tiskárny je možno dokončit tmelením, 

broušením, lakováním tak, aby povrch odpovídal potřebám zákazníka. 

V případě, že prototypový díl přesahuje výrobní prostor 3D tiskárny lze 

jej bez problémů lepit. [17] 

Nejčastěji používaný materiál pro 3D tisk je PLA, který je vyroben z bio-

degradovatelného kukuřičného škrobu. PLA je dostatečně tvrdý plast na téměř 

každý model a díky jeho vlastnostem se s tímto plastem snadno tiskne 

s nejvyšší přesností. Dále podnik nabízí houževnatý plast ABS. Dodavatelem 

materiálu pro tisk metodou SLS je firma EOS.  

Pro stavbu plastových součásti společnost používá profesionální 3D 

tiskárny EOS P110 Velocis a Ultimaker 2+. Tiskárny patří k poslední generace 

tiskáren a jsou špičkami mezi obdobnými stroji.    
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Název zařízení Ultimaker 2+ EOS P110 Velocis Jednotky 

Technologie FDM SLS 
 

Rozměry zařízení 342×493×588 1 320×1067×2 204 mm 

Hmotnost 11,3 600 kg 

Maximální rozměry tisknuté 

součásti (X × Y × Z) 
223×223×205 200×250×330 mm 

Rychlost snímání 300 až 5000 mm/s 

Tloušťka vrstvy 20-150 60–120 μm 

Materiály PLA, ABS Alumide, PA 110 
 

Tabulka 4 – Technické specifikace 3D tiskáren [vlastní]

 

Obrázek 13 – EOS FORMIGA P110 Velocis 

[http://www.3rsystems.cz/3d-tisk-

plastu/formiga-p110-velocis] 

 

Obrázek 14 – Ultimaker 2 

[https://3dwiser.com/3d-tiskarny/fdm/ultimaker-

2-plus/#specifikace]
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3.2.5.  Analýza konkurence 

Vzhledem ke krátké historii 3D tisku nelze najit žádnou komplexní 

literaturu, která by celistvě popisovala situaci přímo v České republice. Velký 

vliv na situaci na trhu má rychlost vývoje 3D tisku. Na základě rozsáhlejší studie 

provedenou mezinárodní poradenskou společností Ernst  Young Global 

Limited "EY`s Global 3D Printing Report 2016" aktuálně 73 % společnosti 

využívá technologie 3D tisku k výrobě prototypů či pro účely výzkumu a vývoje. 

Tato studie je založena na názorech 900 respondentů z devíti průmyslových 

odvětví, ve kterých je využívání 3D tisku nejvíce zastoupeno. [14] 

V průběhu průzkumů trhu 3D tiskáren je nutné rozlišovat v podstatě dva 

trhy. Jeden je trh podniků, kde jednotlivé firmy kupují 3D tiskárny za různými 

podnikatelskými účely, zejména se jedná o tvorbu prototypů. Druhý je trh 

konečných spotřebitelů, co jsou domácnosti, které kupuji většinou podstatně 

levnější modely 3D tiskáren. Podle prognózy časopisu Forbes z roku 2015 

podniky nakupují 3D tiskárny z důvodu výroby prototypů téměř ve čtvrtině 

procent případů, přičemž druhý nejběžnější je vývoj produktu (16,1 %) a třetím 

jsou inovace (11,1 %). Z průzkumů vyplívá, že nejvíce je 3D tisk používán 

v automobilovém průmyslů (75 %) a průmyslové výrobě, kde se např. jedná o 

výrobu součástek a náhradních dílů nebo spojování mnoha součástek do 

jednoho komplexního produktu (např. pomoci 3D tisku při využití více 

materiálů). 

V sériové výrobě samotný 3D tisk není často využíván vzhledem k 

vysokému objemu výroby. Využití 3D tisku v automotive se velmi překrývá s 

využitím ve strojírenství, leteckém průmyslu a v energetice. V současné době v 

ČR hrají velice významnou roli v oblasti vývoje a inovaci univerzity. V dnešní 

době se prezentuje na území ČR více něž třicet společnosti zabývající se 

službami v oblasti 3D tisku a jejich počet stále roste. Mezi nejúspěšnější 

podniky v danem oboru patří společnosti, které nabízejí služby nejen 

samotného 3D tisku, ale také tvorbu modelu a 3D skenovaní. Téměř všechny 
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společnosti nabízejí výrobu prototype z materiálu ABS. Co se týče cenové 

nabídky, cena za cm3 se pohybuje v rozmezí od 20 Kč do 26 Kč. 

V ČR využívá technologie 3D tisku největší zástupce automobilového 

průmyslu Škoda Auto v oblasti vývoje, avšak nikoli k výrobě samotných dílů 

vstupujících do automobilů, ale v výrobě přípravků. Odbornici 3D tisku ve Škoda 

Auto mají na starosti následující oblasti: 

− Návrh a optimalizace 3D tištěných dílů metalurgického nářadí 

− Zajištění a podpora výroby 3D tištěných dílů u externích partnerů 

− Sledování životnosti 3D tištěných dílů při užití ve ŠKODA AUTO 

− Vypracování statistiky životnosti nástrojů a porovnání s konvenční 

výrobou 

− Realizace a vyhodnocení mechanických zkoušek 3D tištěných dílů a 

porovnání s konvenční výrobou 

− Společnost Rapid Tooling má stabilní postavení na trhu díky své 

odlišnosti v oblasti nabízených služeb. Hlavní konkurenční výhodou 

Rapid Tooling jsou povazovaný dlouhodobé a vyvážené vztahy 

s odběrateli.  

3.2.6.  Analýza finančního stavu společnosti 

Pro lepší představu o společnosti Rapid Tooling s.r.o. je rozebrán její 

finanční stav. Účelem je komplexně vyjádřit finanční situaci podniku 

v posledních letech. Výnosy, náklady, a především hospodářský výsledek patří 

k nejdůležitějším ukazatelům hospodaření společnosti. Výnosy podniku jsou 

peněžní částky, které podnik získal ze svých činnosti za dané účetní období. 

K hlavním výnosům výrobního podniku patří především tržby za prodej 

vlastních výrobků a služeb. Náklady podniku jsou peněžní částky, které podnik 

vynaložil na získání výnosů. Hospodářský výsledek potom tvoří rozdíl mezi 

výnosy a náklady. Převyšuji-li výnosy, podnik dosáhl zisku, převyšuji-li náklady, 

jde o ztrátu.    
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Vývoje finančních ukazatelů společnosti jsou zobrazena v příloze č. 3. 

Celková aktiva společnosti měla rostoucí tendenci do roku 2013, v následujícím 

období v roce 2014 došlo k poklesu. Důvodem je situace na finančním trhu. 

Nejvyšší hodnotu celkových aktiv společnost zaznamenala v roce 2018 sumou 

necelých 40 tis. Kč. Tržby společnosti měly během dvou prvních let rostoucí 

trend. Nejvyšší podíl tržeb za prodej služeb na celkovém množství byl v roce 

2011 a dosahoval výše 48 %. Propad tržeb byl zaznamenán v roce 2014. Během 

sledovaného období, bez ohledu na rychlé změny ve vývoji tržeb došlo 

k celkovému nárůstu vice než čtyřnásobně. V roce 2018 podíl tržeb za prodej 

vlastních výrobků tvoří skoro 90 %.  

Celkové náklady podniku měli výkyv v roce 2013, kdy došlo ke skokovému 

nárůstů o vice než 100 %. Na základě analýzy vývoje zisku je vidět, že podnik 

během osmi let výrazně zvýšil svoje hospodářské výsledky. Bez ohledu na to, 

že v prvním roce společnost nedosáhla pozitivního výsledku a byla ve ztrátě, se 

postupem času a nově přicházejícími zakázkami podařilo zlepšit její výsledky. 

Poklesy v roce 2014 a 2016 nemají žádný vliv na celkovou finanční situace.  

3.2.7.  Analýza vývoje trhu 

V následujících 5 letech se technologie 3D tisku chystají zavádět 

především společnosti orientující se na výrobu strojů a zařízení. Momentálně 

80 % podniků vyrábí produkty z polymeru a pouze 20 % společnosti využívá 3D 

tisku kovu. Avšak v následujících 5 letech velké množství závodu naznačilo 

zájem tisknout i díly z kovu. Zařazení 3D tisku pro výrobu dílů vstupujících přímo 

do výroby automobilu se dá očekávat pouze velmi pozvolné. Předpokládanými 

oblastmi použití kovových dílů vyrobených 3D tiskem jsou motory, chladicí 

systémy, převodovky, nápravy a rámy podvozků. Pro komponenty složitějších 

tvarů a konstrukci, kterých je potřeba pouze malé množství, je tento způsob 

velmi efektivní z pohledů nákladů.  
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Největší uplatnění 3D tisku v oblasti automobilového průmyslu se dá 

očekávat při výrobě náhlavních dílů. Je například možně produkovat náhradní 

díly do historických aut. Výhodou je snadné vyrábění komponent, na které již 

neexistují výrobní linky.  

Technologie 3D tisku se postavila momentálně jalo specializovaná 

technologie. Je klíčovým prvkem Průmyslu 4.0 a se vyvíjí jako praktická 

alternativa pro produkty vývoje a konvenční výrobu. Aditivní výroba je efektivní 

řešení z pohledu nákladů ve srovnání s konvenčními technologiemi. Je 

snadnější nejprve poskytnout prototyp pro proveditelnost a optimalizaci 

designu, proto v automobilovém průmyslu se očekává že objem trhu se zvýší 

do roku 2030 na 2,61 miliardy € na vývoji prototypů. [2] 

3.2.8.  SWOT Analýza 

 

Obrázek 15 – SWOT analýza společnosti [vlastní] 
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3.3.  Popis řešeného projektu 

V rámci své diplomové práce jsem se zaměřila na analýzu rizik projektu na 

výrobu prototypu pomoci technologie 3D tisku. Skoro všechny výrobky 

společnosti Rapid Tooling mají stejný cíl a postup řízení projektu, jelikož se 

jedná o stejnou technologii výroby. Hlavním cílem podobného projektu je 

vytvoření určitého unikátního produktu, který naplní očekávaní zadavatele 

projektu, v našem případě společnosti a přispěje k dosazení jeho taktického 

cíle. Realizaci podobného projektu mají byt vytvořeny kvalitní prototypy 

splňující požadavky zákazníků.  

Tvorba prototypů je cesta k modelování, čí testovaní nového či 

upraveného výrobku a nástrojem pro zpětnou vazbu od celého týmu, který na 

výrobku prototypu pracuje. Projekty společnosti Rapid Tooling jsou zaměřeny 

na výrobu vzorku či modelu, které slouží v budoucnu pro zákazníka k testovaní 

nového konceptu a získávaní informace pro následné procesy. Prototypy 

v oblasti strojírenství a automotive se vytvářejí z následujících důvodů:  

− získání informací o funkcionalitě a kompatibilitě dílů, 

− snížení rizika pro zvýšení nákladů, díky možnosti otestovat 

prototyp, 

− zlepšení komunikace uvnitř inovačního týmu, 

− zlepšení komunikace inovačního týmů s managementem, 

investory i zákazníky, 

− skutečnost, že prototyp vykonává funkce s poradovanými 

výstupy. 

Prototyp je často i podmínkou pro schválení dalšího pokračování projektu. 

Existují následující typy prototypů: 
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− Testovací prototyp – jedná se o funkční modely, kterými lze ukázat, jak 

bude výrobek fungovat. Tento model má ověřit, zda jsou funkční 

předpoklady správné. Funkční model je často bez měřítka. 

− Prototypové řady – jedná se o model v měřítku 1:1 s parametry nového 

výrobků. Modely slouží k provedení rozměrové a funkční analýzy. 

− Reprezentační prototypy – modely používané k tomu, jak bude budoucí 

výrobek dodáván z výrobního procesu. 

− Předvýrobní prototyp – je to nejdražší prototyp, jeho díly jsou vyráběny 

přímo na výrobních technologiích. 

 

Obrázek 16 – Ukázka předvýrobního prototypu: rám světla [https://www.3dtech.cz/] 

Fyzické prototypy jsou většinou vyrobeny z náhradního materiálu. Mají 

význam pro identifikaci nepředvídatelného fenoménu a poskytují informace 

týmu, který pracuje na výrobku o budoucích rizicích spojených s funkčností 

výrobků. Díky fyzickým prototypům je větší možnost experimentovat s výrobky 

v podmínkách, ve kterých působí všechny fyzikální zákony i vlivy okolí, jako je 

světlo, teplota a vlhkost. Mezi hlavní výhody Rapid Prototypingu patří: 

− součásti mohou mít libovolnou geometrii, 

− výroba prototypu včetně přípravy je převážně automatická, 

− výroba prototypů je ve srovnání s konvenčními metodami rychlejší a 

levnější. 
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Tato diplomová práce, obsahuje hlavní myšlenku, což je kvantitativní 

ohodnocení rizika při plánování vývojového projektu. Vybraný projekt se zabývá 

výrobou prototypu ozubeného kola. Konkrétně se jedná o čelní kolo se šikmými 

zuby vyrobené 3D tiskem z vysoce výkonných plastů. Pro výrobu je zvolena 

technologie FDM, vzhledem k její menší finanční náročnosti. Materiálem je tvrdý 

a levný termoplast ABS s vysokou rázovou pevnosti, který je jednoduše 

obrobitelný.       

V současné době se stále více podnikových zakázek realizuje formou 

projektů a projektové řízení tedy nabývá na důležitosti. Úvodní plánovací 

proces hraje významnou roli pro celkovou úspěšnost projektu. Jelikož projekt 

je časové omezený, jeho splnění vyžaduje organizované využití potřebných 

zdrojů, tedy času, prostředků a lidí. Proto, aby řešený v této práce projekt bylo 

možné dobře řídit a vyhodnocovat jeho průběh je nutné jasně definovat 

konkrétní cíle.  

V rámci projektového plánování by měli být pečlivě naplánovány zdroje a 

náklady. Pro splnění projektových cílů a včasnou identifikaci odchylky s 

nejmenšími finančními dopady, musíme analyzovat rizika, která nás mohou v 

průběhu realizace potkat.  Momentálně během práce nad projekty a zakázkami, 

pracovníci velmi často neprovádí analýzu rizik z důvodu nedostatků znalostí a 

potřebných zdrojů. S ohledem na důležitost řízení rizik již ve fázi plánování 

vývojového projektu a v důsledku charakteristik řešeného projektu je důležitý 

popis životního cyklu produktu a také hodnocení a analýza rizik tohoto procesu. 

Návrh na opatření rizikových faktorů je součástí další kapitoly  včetně popisu a 

implementace navrhnuté metodiky do společnosti v průběhu realizace dalších 

podobných projektů.    

Při rozhovoru s ředitelem společnosti jsem byla seznámena se specifiky 

podnikání v oboru realizace zakázek pomoci 3D tisku v oblasti strojírenství a 

automotive. Na základě získaných informaci je možné konstatovat, že se jedná 

o prostředí, které je neobvykle z pohledu velmi omezeného okruhu firem, které 
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jsou schopny uspokojit požadavky náročných zákazníků. V pojetí společnosti 

se nejedná o řízení projektů, ale lepším termínem pro popis současného stavu 

je řízení zakázek. Při řízení zakázek se společnost neopírá o znalosti či 

doporučené postupy uvedené v metodikách či standardech projektového 

řízení, tedy bude se jednat o projekt, který není řízen projektově. S ohledem na 

proces práce nad zakázkou ve společnosti popsaném v předchozí kapitole a 

životnímu cyklu vývojového projektu v této práce bude vytvořen a popsán 

životní cyklus řešeného projektu.   

3.3.1.  Životní cyklus projektu  

Základním rámcem pro zkoumání vazeb a procesů pro oblast plánování je 

životní cyklus projektu. V rámci tohoto bodu bude přiblížena problematika 

životního cyklu projektu a jednotlivé náklady s ním spojené. Z hlediska 

projektového řízení se od ostatních podnikových projektů výroba prototypů 3D 

tiskem liší pouze obsahem a specifikaci jednotlivých části, a je tedy možné říci, 

že se tento proces vyvíjí a postupuje v rámci vlastního životního cyklu.  

Metodika projektového řízení určuje základní fáze životního cyklu každého 

projektu. Životní cyklus je chápan jako posloupnost fází, kterými projekt 

prochází od iniciace až po ukončení. Životní cyklus dává do souvislosti 

jednotlivé činnosti a výstupy projektu, stává se strategickým plánem pro 

průběh projektu. Každá fáze životního cyklu má v projektu vlastní důležitou roli, 

je specifická svým cílem a výstupy. Ke každému projektu by mělo být 

přistupováno individuálně a každá fáze by se měla případně upravovat dle jeho 

specifického zaměření. Dále je představeno schéma pro vývojové projekty. 
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Obrázek 17 – Životní cyklus projektu [vlastní] 

Obecně platí, že fáze životního cyklu projektu definují: typ práce, která má 

byt vykonaná v příslušném stupni rozvoje projektu; konkrétní výstupy, co jsou 

v jednotlivých fázích generovány; kdo se zapojuje do aktivit projektu. Fáze 

životního cyklu jsou sekvence – stavy projektu a časové úseky jim odpovídající. 

Životní cyklus projektu na výrobu prototypu 3D tiskem se skládá následujících 

fázi. V těchto jednotlivých fázích lze následně stanovit konkrétní kategorie 

nákladů.  

 

Obrázek 18 – Fáze životního cyklu řešeného projektu [vlastní] 

Mezi výhody v rámci životního cyklu projektu výroby 3D tiskem patří 

značná úspora času, kratší dodací lhůta a výrazný pokles nákladů. Uvedený 

příklad projektu se týká využití jedné tiskařské technologie. V první fázi 

společnost Rapid Tooling dostáva poptávku od zákazníka. Analýza a 

vyhodnocení podnikových možnosti na výrobu konkrétního prototypu právě 
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probíhají v této počáteční fáze. Následuje konkrétní plánování projektu, 

konkrétně se jedná o vytvoření CAD modelu a tvorbu rozpočtu na výrobek. Po 

přípravě všech nutných podkladů pro výrobu probíhá samotný tisk součásti na 

stroji Ultimaker 2 a její povrchové úpravy. V případě nutnosti prototyp se testuje 

a předává se dál k zákazníkovi. 

Nákladové položky projektu tvoři přímé a nepřímé náklady. Přímé náklady 

lze jednoznačné přiřadit k projektu a zahrnují osobní náklady na zaměstnance, 

kteří na projektu přímo pracuji, dlouhodobý majetek, spotřební materiál, který 

je nezbytný pro provedení projektu. Nepřímé náklady nelze přímo přiřadit 

danému projektu, ale mohou být identifikovány a doloženy účetním systémem 

organizace jako vzniklé v přímé souvislosti s přímými uznatelnými náklady 

projektu. Průběh čerpání nákladů projektu určuje plán financování. 

Kalkulace cílových nákladů v podobném projektu se provádí postupně ve 

čtyřech etapách. První etapou je stanovení výše cílových nákladů, a definice 

cílové ceny. Stanovení cílové ceny souvisí s tím, jestli se oceňuje zcela nový 

výrobek, nebo zda jde o výrobek s drobnými inovace. Dalším krokem je 

stanovení cílového zisku, respektive míry ziskovosti, které by chtěl dosáhnout 

podnik. Stanovení rámcových cílů se provádí na základě předpokládaného 

objemu výroby či tržeb. Pokud má společnost předem stanovenou cílovou cenu 

výrobku, lze vypočítat cílové náklady, a následně stanovit rámcové cíle. V 

automobilem průmyslu režijní výrobní náklady tvoří v průměru kolem 30 % 

čistého výnosu. Třetí etapou je rozdělení výrobků do úrovně dílů, kde cílem ke 

nalézt takovou konfiguraci vstupů, která dosažení požadované úrovně nákladů 

umožni. V rámci poslední etapy se jedná o přizpůsobení nákladů, zejména o 

nalezení cesty, jak funkční celek vyrobit za cenu, která odpovídá výše cílových 

nákladů.      

    

 

  



61 

 

3.4.  Analýza rizika při plánování projektu 

3.4.1.  Postup managementu rizika 

Rozšiřovaní využití 3D tisku vede k transformaci nejenom výrobního, ale i 

projektového procesu managementu. Největší výhoda, kterou 3D tisk přináší 

do průmyslu je ve snížení nákladů na tvorbu prototypů a celkové zkrácení času 

od nápadu k realizaci hotového produktu. Aditivní výroba umožnuje snižování 

nákladů na dopravu, energii a další související náklady, ale je třeba se zaměřit i 

na její slabší stránky.  

Motivací pro vytvoření metodiky hodnocení rizik v této diplomové prací je 

donést do společnosti na přikladu přínosy zavedení metody managementu 

projektových rizik. Před zahájením projektu a zpracování objednávky na výrobu 

je potřeba kvalifikovaně rozhodnout, za jakých podmínek a zda vůbec do 

projektu vstoupit. V průběhu plánování vývojového projektu je možné 

průběžné zpřesňovat odhad vlivu rizik na náklady a termíny plnění projektu. 

Provedená analýza projektových rizik umožní společnosti provést potřebné 

změny včas.   

Obecně zaměřený proces managementu rizik podle ISO 31000:2009 

Management rizik – principy a směrnice jsou uvedené v teoretické části. Pro 

zpracování analýzy rizik v praktické části jsem postupovala podle vlastního 

vytvořeného procesu. Jako podklad jsem použila všeobecné známé metody a 

aplikovala jsem je na popsaný projekt. Největší pozornost je věnovaná 

kvantifikaci rizik a vytvoření modelu pro jejich hodnocení. Po celou dobu práce 

jsem konzultovala procese managementu rizika se zainteresovanými stranami. 

Během každé fáze probíhala komunikace s projektovým manažerem 

společnosti Rapid Tooling, což zajistilo správné vyhodnocení faktorů, které 

mohou ohrozit projekt. Hlavním cílem je zhodnotit rizika z hlediska finančního 

dopadu na projekt a společnost celkem. Doporučený postup považuji la logický 

a přínosný při následné jeho aplikaci na obdobné projekty. 
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Důvodem, proč nebyla použita určitá norma nebo již konkrétní existující 

metodika je, že žádná z nich není zpracovaná pro detailní analýzu technických 

a finančních rizik v případě použití nové technologie v malosériové výrobě. Na 

obrázku č. 19 je představen postup managementu rizika. První fázi je stanovení 

kontextu, kde byla provedena analýza společnosti a projekty realizované 

podnikem. Na základě stanoveného kontextu a cílů řešeného projektu je 

navrhnout plán konkrétních kroků pro vytvoření metodiky.   

 

Obrázek 19 – Postup risk managementu pro řešený projekt [vlastní] 

V další kapitole budou rizika identifikovaná a sepsána do seznamu. Díky 

aplikaci metody dotazníkového šetření zaneseme rizika do registru rizik a 

doplníme nutný údaje pro jejich následující analýzu. Analýza bude provedena 

kvantitativním způsobem a pomocí vytvořeného modelu v prostředí MS Excel. 

Nezbytnou součásti risk managementu je návrh ošetření rizik a celkové 

vyhodnocení úspešnosti provedené analýzy. Představené schéma může 



63 

 

budoucnu sloužit jako základ pro vytvoření vlastního managementu rizik 

v podniku a vizuální pomůckou v řízení rizik pro některé zakázky.  

3.4.2.  Identifikace rizik 

Identifikace rizik spočívá ve zjištění a strukturované evidenci významných 

potenciálních rizik a jejich klasifikaci do určených klasifikačních skupin, za 

účelem vytvoření registru identifikovaných rizik. Postup tvorby registru rizik je 

uveden na následujícím obrázku: 

 

Obrázek 20 – Proces identifikace rizik [vlastní] 

V této kapitole praktické části budou setříděny podklady, které budou 

využity pro identifikaci rizik. Jedná se o většině podkladů, shromážděných 

v předchozí části popisu řešeného projektu. Při volbě metod potřebných pro 

identifikace v úvahu se bere typ projektu a jeho důležitost. Jelikož předmětem 

diplomové práce je vývojový projekt pro výrobu prototypu rozhodnutím bylo 

zkombinovat několik metod a postupů a stanovit rizikové faktory pro obecný 

projekt podobného typu. Jedná se o interní vývojový projekt, jehož cílem je 

vyrobit kvalitní prototypy s co nejmenší ztrátou pro podnik. Pro vytvoření 

seznamu a registru rizik je nutné zapojit celý pracovní tým, v našem případě 

všechny pracovníky společnosti. V současnosti v podniku rizika jsou 

identifikovaná několika zaměstnanci společnosti a zaznamenávána v zápisech 

z porad vedení. Tyto a doplněná rizika je třeba ohodnotit, resp. provést 

hodnocení jejich dopadů. Hodnocení bude prováděno stanoveným postupem, 

který slouží svým způsobem jako návod pro projektového manažera. V tabulce 

č. 5 jsou identifikované hlavní skupiny rizik v podobných projektech a vytvořen 
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seznam rizik. Na základě výsledků z dotazníkového šetření je omezen počet 

rizikových faktorů a zhodnocen je kvantitativním způsobem. Z předchozích 

zkušenosti a s přihlédnutím k používaným způsobům kategorizace rizik je 

vytvořen přehled hlavních skupin rizik, které budou používaný v následující 

analýze.  

Název hlavní 

skupiny 
Identifikátor Podskupina 

Finanční Fin 

Financování projektu, daně, dotace, clo 

Směnný kurz 

Inflace, náklady projektu 

Technická Tech 

Technický koncept projektu 

Novost, nároky na parametry 

Technické normy a standardy 

Výroba produktu 

Technické možnosti dodavatelů 

Zkoušky, povolení k provozu 

Balení, přeprava, dokumentace 

Nákup N 

Možnosti ve výběru dodavatele 

Nákupní podmínky 

Nákup speciálních materiálů 

Outsorcing, lokalizace výroby 

Manažerská Man 

Harmonogram 

Projektový tým a organizace 

Management projektu 

Tabulka 5 – Hlavní skupiny rizik [vlastní] 

Z důvodu jednodušší orientace a vyhledávání v dalších kapitolách jsou 

přiřazena každé skupině rizik označení (Fin, Tech, N, Man). Důvodem pro 

rozhodnutí o uspořádaní rizik do skupin a podskupin, a nadále strukturovaného 

schématu je, že většinu navržených rizik je možné přiradit odpovídajícím 

útvarům existujících v podniku. Při vytváření skupin byli brány v úvahu 

souvislost rizik mezi sebou ve skupině a jejich přiřaditelnost k podnikovým 

procesům.  Podnikové procesy a útvary jsou vždy v projektovém managementu 

vhodným sjednocovacím kritériem. V následujícím odstavce pro každou hlavní 

skupinu je uvedeno její obvyklé zarážení do kategorii podle zdrojů a důvod, 
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proč skupina pro analýzu rizik řešeného projektu byla vytvořena. Tyto kategorie 

jsou: 

1) Finanční rizika 

2) Technická rizika 

3) Rizika nákupu 

4) Manažerská rizika 

Finanční rizika: jsou součásti externích rizik nebo rozpočtu vývojového 

projektu, pokrývají schopnost zajistit co nejlepší financování projektu, zajistit 

změny směnných kurzu a mít pod kontrolou náklady.  

Technická rizika: je to nejrozšířenější skupina u průmyslového podniku 

s vlastní výrobou, patří sem rizika výrobní, tykající se se také servisu a údržby 

produktu, řadí se sem rizika z oblasti technického řešení produktu a použitých 

technologii.   

Rizika nákupu: spadají do rizik externích nebo obchodních, důležitou roli 

ve většině projektů mají dodavatele a náklady na nákup tvoří většinou desítky 

procent nákladů celého projektu.   

Manažerská rizika: odpovídají organizačním rizikům, jedná se o standartní 

procesy v podniku jejichž kvalita má zásadní vliv.  

Pro vybraný typ projektu navržena struktura skupin a podskupin rizik 

prokázala své přínosy a bude sloužit základem pro lepší kvantifikace dopadu 

rizik do nákladů projektu. U vývojového projektu věnujeme pozornost těm 

oblastem a skupinám, které mají hlavní význam. Rizika u projektů zaměřených 

na výrobu prototypu pomoci použití technologie 3D tisku se obvykle soustředí 

na oblasti technické, nákupu, a nedodržování harmonogramu je až chronické. 

V oblasti vývoje prototypů záleží na tom, jaký stupeň novosti výrobek přináší. 

Čím vyšší novost produktu, tím je riziko nejvyšší.  
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Dále jsou rizikové faktory uspořádány do strukturovaného schématu pro 

snadnější náhled kategorii rizik. Jsou rizika jako např. zvýšení ceny materiálu, 

která můžeme zařadit do několika skupin, v našem případě je to riziko finanční 

a také z oblasti nákupu. Je důležité mít na vědomí, že v průběhu plánování a 

realizace projektu se seznam rizik průběžně aktualizuje.  

 

Obrázek 21 – Schéma kategorizace rizik [vlastní] 

Ve vytvořeném seznamu jsou již jenom potenciální faktory, které se 

mohou objevit v průběhu realizace projektů ve společnosti. Největší množství 

faktorů se vyskytuje ve skupině technických rizik. Je potřeba v následujícím 

kroku posoudit významnost identifikovaných pomoci brainstormingu rizika 

s využitím matice hodnoceni rizik. Pro číselné vyjádření významnosti 
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jednotlivých rizik bude použita forma semikvantitativniho hodnocení. Je 

potřeba přiradit jednotlivým stupňům pravděpodobnostní stupnice výskytu 

rizik i stupňům intenzity jejich negativních dopadů číselné hodnocení. 

Ohodnocení významnosti každého rizika se pak stanoví podle následujícího 

vzorce: 

Významnost = Pravděpodobnost výskytu * Negativní dopad 

Pro číselné ohodnoceni pravděpodobnosti výskytu rizik v této práce je 

zvolena lineární stupnice, která přirázuje stupňům ohodnocení 1, 2, 3, 4, 5, kde 

ohodnocení 1 odpovídá velice malé pravděpodobnosti a ohodnocení 5 

pravděpodobnosti zvláště vysoké. Pro ohodnocení intenzity negativních 

dopadů výskytu rizik je zvolena nelineární stupnice – mocninná stupnice 1, 2, 4, 

8, 16, kde ohodnocení každého stupně je vždy dvojnásobkem ohodnoceni 

předchozího nižšího stupně. To znamená, že povazuje se v této analýze zvláště 

vysoký negativní dopad výskytu určitého rizika za 16krat významnější než 

výskyt téhož hodnocení s velice malým dopadem. V našem případě hodnocení 

nabývá čísel z intervalu od 1 do 80. Číselné ohodnocení významnosti rizika je 

ukázáno na obrázku.  

Ohodnocení 

pravděpodobnosti  

Ohodnocení intenzity negativních dopadů 

1 2 4 8 16 

5 5 10 20 40 80 

4 4 8 16 32 64 

3 3 6 12 24 48 

2 2 4 8 16 32 

1 1 2 4 8 16 

Obrázek 22 – Číselné hodnocení významnosti rizik [vlastní] 

Nejméně významné riziko s velice malou pravděpodobnosti výskytu a 

intenzitou negativního dopadu do finanční stránky projektu má ohodnocení 

1x1=1 a nejvýznamnější riziko se zvláště vysokou pravděpodobnosti výskytu i 

intenzitou negativního dopadu pak hodnocení 5x16=80. Identifikovaná rizika 

z vytvořeno schématu, ovlivňující vývojový projekt číselné ohodnotíme a 
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vypočítáme jejich významnost. Údaje jsou představeny s tabulce, kde P je 

pravděpodobnost výskytu, ND je intenzita negativního dopadu a V je 

významnost jednotlivého rizikového faktoru.  

Číslo Riziko P ND V 

R1 Zvýšení ceny materiálu 4 8 32 

R2 Nedostatečné vlastní zdroje 3 2 6 

R3 Vysoka spotřeba energie 4 4 16 

R4 Zvýšení nákladů na pracoviště 5 4 20 

R5 Vlastní nákladové sazby ve výrobě 2 1 2 

R6 Pravděpodobnost ztráty tržby 3 8 24 

R7 Zvýšení nákladů na údržbu stroje 3 8 24 

R8 Neověřený výrobní postup 4 16 64 

R9 Neúplná specifikace technického zadání 1 4 4 

R10 Vliv okolního prostředí 2 1 2 

R11 Defektní design 4 8 32 

R12 HW vybavení stroje 3 8 24 

R13 Přeprava a manipulace 2 2 4 

R14 Kvalita CAD modelu 5 8 40 

R15 Nevhodná kvalita materiálu 4 16 64 

R16 Změny v zadání projektu 2 1 2 

R17 Dominantní dodavatel může ukončit podnikaní 1 4 4 

R18 Dodací lhůta materiálu 3 8 24 

R19 Zkušenost operátora 3 16 48 

R20 Krátký čas na realizace projektu 2 1 2 

R21 Změny v podnikových procesech 3 2 6 

R22 Interní komunikace v rámci tymu 1 2 2 

R23 Nízká rychlost výroby 2 8 16 

R24 Nevyhovující termín dodaní 3 4 12 

Tabulka 6 – Semi kvantitativní hodnocení rizik [vlastní] 
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3.4.3.  Metodika dotazníkového šetření 

Pro ověření a upřesnění, jestli vytvořený seznam zahrnuje všechna rizika, 

které potřebujeme ohodnotit je použita metodika dotazníkového šetření 

popsaná v další kapitole.  

V rámci praktické části diplomové práce jsem se rozhodla vytvořit 

dotazník, pomocí kterého jsem se pokusila zjistit více informaci o faktorech 

rizika ve vývojových projektech pro prototypovou výrobu pomoci 3D tisku ve 

společnosti Rapid Tooling s.r.o. Hlavním cílem dotazníkového setření je ověřit 

předpoklady ohledně hodnocení rizik ve skutečnosti v malých projektech 

strojírenského průmyslu. Technická a finanční rizika častokrát mají největší 

dopad na finanční stránku vývojových projektů, ale jim věnovaná dostatečná 

pozornost. V podstatě pomoci dotazníku získala jsem potřebné vstupní údaje 

pro registr rizik a vytvoření modelu kvantitativního hodnocení rizikových faktorů 

přímo od odborníků v této oblasti. Výsledky z daného výzkumu mohou dále 

sloužit i pro malé i střední podniky, kde pracovníci mohou použít získané 

informace pro provedení vlastní analýzy rizik. 

Dotazník jsem vytvořila pomoci webové služby Google Formuláře. [18] 

Dotazník byl odeslán za pomoci hromadným e-mail pracovníkům a byl zcela 

anonymní, nebyl vystaven ve veřejných mediích, ani na sociálních sítích. 

Hypotézy i samotné otázky jsem vytvořila na základě předchozích zkušenosti 

v oblasti řízení projektových rizik a znalosti nabytých při zpracovaní teoretické 

části této diplomové práce. Dotazník jsem postavila tak, aby jeho vyplnění 

zajistilo klíčové informace pro úspěšnou realizaci kvantitativní analýzy rizik. 

Vytvořený dotazník má v podstatě dvě části, které nemusí být na první pohled 

při jeho vyplňování zcela zřejmé. V první části otázky jsou zaměřeny na 

obecnější otázky z oblasti 3D tisku a základní údaje o projektu, zatímco druhá 

část se zaměřuje na konkrétnější detaily ohledně hodnocení a řízení rizik. 

Vyplněné údaje jsou důležité nejenom pro zpracování praktické části této 

diplomové práce, ale i pro účastníky podobných projektů.    
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Výstupem z dotazníku by měl být registr identifikovaných rizik, které se 

vyskytují při využití technologie 3D tisku. Ze získaných výsledků by mělo byt 

možné vyčlenit nebezpečná rizika a informace o jejich řízení primo od 

kvalifikovaného personálů z dané oblasti. Vytvořený dotazník osobně považují 

za cenný zdroj pro identifikaci a kvantifikace rizik. Pomohlo to shromáždit 

výchozí data, ale neslouží to jako hlavní metoda pro provedení identifikace.   

Vyhodnocení odpovědí 

V následující podkapitole budou především hodnotově vyhodnoceny 

odpovědi na jednotlivé otázky, které byli položeny v dotazníkovém šetření. 

Z grafů lze vysledovat relativní hodnoty v procentech respondentů nebo 

číselné, kteří zvolili danou možnost. Dotazník tvořilo celkem 15 otázek a celkem 

ho vyplnilo 11 respondentů. Formulář s otázkami je součásti příloh této 

diplomové práce.  Otázka číslo 1 zjišťovala, jak dlouho zaměstnanec pracuje ve 

společnosti Rapid Tooling s.r.o. Otázku považuji za klíčovou pro objektivní 

posouzení všech odpovědi respondentů a míru ve které můžeme se 

spolehnout na celou analýzu výsledků dotazníku. Největší část pracovníků, 

které se zúčastnili dotazníkovému setření pracuje ve společnosti 3 až 5 let, 

nebo vice. S ohledem na to, že Rapid Tooling s.r.o. působí na trhu téměř 10 let, 

můžeme říct, že se jedná o zkušené pracovníky. Jejich odpovědi jsou založeny 

na dílcích zkušenostech v oblasti 3D tisku a práce nad vývojovými projekty a 

múzou byt použity pro hodnocení rizika.   

 

Graf č.  1 - Otázka č.1. [vlastní] 

9%

18%

27%

46%

Jak dlouho pracujete ve společnosti? 

Méně než 1 rok

1-3 roky

3-5 let

Více než 5 let
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Druhá otázka analyzovala, jak se zvýšil zájem o tuto technologii od 

počátku komerčního tisku. Díky této otázce bylo zjištěno, že zájem o výrobu 

prototypů 3D tiskem opravdu roste a bude růst. Tato technologie se však stále 

vyvíjí a da se předpokládat, ze 3D tisk bude jednou z nevyužívanějších a 

nejrychlejších metod. Navíc k tomu získané procentuální údaje o růstu zajmu 

v této oblasti mezi zákazníky potvrzují důvod zvýšení tržeb společnosti 

z prodeje vlastních výrobků a služeb. Bez ohledu na konkurence na českém trhu 

v rámci výroby prototypů 3D tiskem Rapid Tooling nehrozí v nejbližší době 

ztráta stálých zákazníků a absence projektů. 

 

Graf č.  2 - Otázka č.2. [vlastní] 

Další otázka pomohla zjistit průměrnou velikost objednávek které 

realizuje společnost Rapid Tooling. Na základě výsledků ověřuje se předpoklad, 

že většinou prototypy se vyrábí v malých sérii do 25ti ks, maximálně 40ti ks.  

 

Graf č.  3 - Otázka č.3. [vlastní] 
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9%

Jak přibližně podle Vašeho odhadu vzrostl zájem o tuto 

technologii oproti počátku nabízení 3D tisku komerčně? 

0 – 20 %

20 – 40 %

40 – 60 %

60 – 80 %

80 – 100 %

0%

64%
18%

18%

0%

Jak velké většinou jsou zakázky na výrobu prototypů ve 

vaší společnosti? 

1 ks - 5 ks

5 ks– 25 ks

25 ks – 40 ks

40 ks – 100 ks

Vice než 100 ks
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Čtvrtá otázka je zaměřená na rozdíl mezi náklady předpokládané pro 

realizace projektu a náklady ve skutečnosti vynaložené podnikem po ukončení 

projektu. Bez ohledu na to, že společnost má 11 pracovníků a při realizaci 

vývojových projektů každý zaměstnanec má sví rolí, celý pracovní tým je 

informován o výsledcích projektu. 55 % respondentů pokládají že náklady na 

projekt často přesahují předpokládaný rozpočet. Tímto výsledkem je potvrzena 

aktuálnost hodnocení dopadu rizika na finanční stránku projektu.    

 

Graf č.  4 - Otázka č.4. [vlastní] 

Následující otázka je spojená primo s risk managementem a jeho 

existence ve společnosti Rapid Tooling. Podle odpovědi zaměstnanců při 

realizaci projektu analýze rizik není věnovaná dostatečná pozornost. Mezi 

důvody patří nedostatečná lidská kapacita a nedostatek znalosti v oblasti 

problematiky řízení rizik.   

 

Graf č.  5 - Otázka č.5. [vlastní] 
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rizika

Odpověd` 

Před zahájením určitého projektu provádíte analýzu 

projektových rizik pro výrobu konkrétního výrobku? 
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Otázky číslo 6 a 7 jsou orientované na definici konkrétních kategorii rizik, 

které mají největší a nejmenší dopad na finanční stránku vývojových projektů. 

Jak je vidět z grafu č. 6 představeného níže, skupina technických a 

ekonomických rizik nejvíc ovlivňuje rozpočet vývojových projektu ve 

společnosti. Daný výsledek je zjevný pro výrobní společnost, a i s ohledem na 

používané docela nové technologie 3D tisku při rapid prototypingu. Nejmenší 

dopad na finance projektů podle průzkumu mají rizika spojeny se garance a 

servisem výrobních technologii a v oblasti nákupu. 

 

Graf č.  6 - Otázka č.6. [vlastní] 

 

Graf č.  7 - Otázka č.7. [vlastní] 
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Další dvě otázky v šetření budou sloužit základem pro kvantitativní 

analýzu rizikových faktorů. Její záměrem je identifikovat položky nákladů tvořící 

největší část pro celý rozpočet projektu na výrobu prototypu. Podle názoru 

zaměstnanců nejvíce financování potřebuje spotřeba materiálu a vytvoření 

CAD modelu, zatímco nejmenší část tvoří pracovní mzda operátora a náklady 

na spotřebu energie.  

 

Graf č.  8 - Otázka č.8. [vlastní] 

 

Graf č.  9 - Otázka č.9. [vlastní] 
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rozpočtu nákladů na jeden výrobek tvoří jeho NEJMENŠÍ 

část? 



75 

 

Otázka číslo 10 získává přehled o nejčastěji vyskytujícím se riziku ve 

výrobě spojeným se špatnou kvalitou materiálu výrobku. Pro dosazení 

požadovaných technických parametrů je velmi důležité navrhnout správné 

materiály produktu. Tyto materiály musí být dostatečně ověřené z hlediska 

jejich použití a konečného zpracování výrobku. Pokud se jedná o zcela novy 

materiál v rámci vývojového projektu společnost by mela ověřovat předem 

jeho rizika a výhody, obrobitelnost a další potřebné vlastnosti. To znamená 

v předstihu vybrat dodavatele a nakoupit vzorky, následně pak zkontrolovat 

jejich zpracování při výrobě. Riziko nevhodné kvality používaného materiálu ve 

společnosti podle průzkumu se vyskytovalo vícekrát během její existence a 

měli špatný dopad. 

 

Graf č.  10 - Otázka č.10. [vlastní] 

Následující otázka číslo 11 popisuje problém s designem výrobku, který po 

výrobě ne vždy může odpovídat očekáváním a požadavkům zákazníka. Design 

je důležitým požadavkem, díky kterému často je potřeba odlišit nový prototyp 

od běžných produktu. Při výskytu podobných problémů společnost Rapid 

Prototyping se snaží řešit změny designu bez zásadních vlivu na technické 

řešení produktu.     
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Graf č.  11 - Otázka č.11. [vlastní] 

Otázka číslo 12 je zaměřena na zjištění spokojenosti pracovníků 

s technologickým vybavením společnosti. Jejím cílem je dozvědět se, jestli 

během realizace projektu se operátoři se setkávají s problémy tykající se 

nedostatečných technických moznosti pro výrobu požadovaného prototypu 3D 

tiskárnou. Podle průzkumu pracovníky nejsou spokojeny s provozními 

parametry stojů, ale nastávají problémy s jejich HW vybavením. V rámci 

realizaci projektu může to ohrozit finanční stránku projektu a povazuje se to za 

rizikový faktor.   

 

Graf č.  12 - Otázka č.12. [vlastní] 
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Otázka č. 13 v dotazníkovém šetření je zaměřená na zjištění finanční 

stability zákazníků společnosti Rapid Tooling. Podle výsledků riziko 

pravděpodobnosti ztráty tržeb se vyskytuje, ale neohrožuje celý projekt ve 

většině případů.       

 

Graf č.  13 - Otázka č.13. [vlastní] 

Další otázka zjišťuje pro hodnocení rizika v této práce, jestli společnost 

v průběhu zpracování zakázky se setkává s problémem nekvalitně sestaveného 

3D CAD modelu prototypu. Na základě výsledků dotazníku podnik často 

potřebuje provést změny v modelu. 

 

Graf č.  14 - Otázka č.14. [vlastní] 
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Poslední otázka je položena pracovníkům společnosti pro zjištění 

informace, co se týče nabízení a absolvovaní školení a tréninku v rámci rozvoje 

zkušenosti a kvalifikace zaměstnanců. Podle výsledku průzkumu jenom 7 

pracovníků mají možnost absolvovat kurzy nebo školení. 

 

Graf č.  15 - Otázka č.15. [vlastní] 

Po vyhodnocení tohoto průzkumů jsem vytvořila lepší pohled na situace 

v podniku, co se týče provádění řízení rizik při realizace projektů. Získané 

výsledky budou použity pro vytvoření konkrétního registru rizik a následující 

jejich analýza. Dotazníkového šetření se zúčastnili všechny pracovnici 

v podniku.  

3.4.4.  Registr rizik 

Pro ukončení kroku identifikace rizik je potřeba vytvořit strukturovaný 

seznam. Podklady k tomuto seznamu byli získaný v předchozích kapitolách. Při 

práce nad jakýmkoliv projektem je doporučeno průběžně zpracovávat registr 

rizik. Daný formulář je vytvořen v programu MS Excel a v průběhu projektu se 

aktualizoval. Vzhledem k rozsahu a specifikaci řešeného projektu v této práce 

při zpracování registru rizik byla vytvořena vlastní struktura registru. Jsou 

sepsané všechny rizikové faktory a přidané identifikátory ke každému z nich 

v závislosti na kategorii rizika.  Co se týče typu rizik, hodnocení bylo provedeno 

pro faktory, které představují hrozby pro projekt v první řadě, dále i pro podnik. 
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Není uveden datum identifikace a vlastník rizika, ani jeho frekvence vzhledem 

k chybějící informaci. Předmětem kvantifikace každého ze zvolených rizik jsou 

náklady, proto je uvedena pro konkrétní riziko výše nákladů rozpočtena na tuto 

činnost. 

Č. Kategorie Riziko Identifikátor Rozpočet 

1 Fin, N Zvýšení ceny materiálu Fin1       7 049 Kč  

2 Fin Vysoká spotřeba energie Fin2     42 295 Kč  

3 Fin Zvýšení nákladů na pracoviště Fin3     35 246 Kč  

4 Fin Pravděpodobnost ztráty tržby Fin4          868 Kč  

5 Fin Zvýšení nákladů na údržbu stroje Fin5     13 692 Kč  

6 Tech Neověřený výrobní postup Tech1     20 741 Kč  

7 Tech Defektní design Tech2   109 532 Kč  

8 Tech HW vybavení stroje Tech3   273 831 Kč  

9 Tech Kvalita CAD modelu Tech4   126 884 Kč  

10 N Nevhodná kvalita materiálu N1   310 161 Kč  

11 N Dodací lhůta materiálu N2     13 963 Kč  

12 Man, Tech Zkušenost operátora Man1     21 147 Kč  

13 Man Nízká rychlost výroby Man2   274 916 Kč  

14 Man Nevyhovující termín dodaní Man3     55 851 Kč  

Tabulka 7 – Registr rizik [vlastní] 

Všechny faktory budou ohodnoceny kvantitativní metodou pomoci 

vytvořeného modelu, který bude uveden v další kapitole. Registr rizik pro 

projekt na výrobu prototypu ve společnosti Rapid Tooling s.r.o. je výstupem 

fáze identifikace rizik a ukázán v tabulce č. 7. 

Na základě vytvořeného registru rizik je vidět, že i když se jedná o projekt 

výroby součásti, největší počet rizikových faktorů je z kategorii finančních a 

technických rizik. Činnosti spojené s technickými částí projektu tvoří největší 

část nákladů. Jelikož tato práce je zaměřena na nákladový dopad rizik při 

plánování projektů dalším krokem bylo rozhodnutí rozdělit náklady vynaložené 

na projekt na dvě skupiny variabilních a fixních nákladů. Variabilní náklady jsou 

vyjádřené na jeden kus výrobku a mění se v závislosti na objemu produkce. 
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Fixní náklady se s objemem produkce nezvyšuje primo úměrně a mají podobu 

režijních nákladů.  Každé riziko ovlivňuje určitou položku a v určité míře.  Z grafu 

je vidět ze největší část variabilních nákladů z vybraných faktorů tvoří riziko 

použití nevhodné kvality materiálu a nízká rychlost výroby. Nejmenší dopad na 

celkový rozpočet projektu v našem případě ovlivní rizika zvýšení ceny materiálu 

a zvýšení nákladů na údržbu stroje.  

 

Graf č.  16 – Rozdělení variabilních nákladů [vlastní] 

Fixní náklady jsou nejvíc ovlivněny HW vybavením 3D tiskárny a rizika 

spojeny defektním designem součásti nebo kvalitou CAD modelu.  

 

Graf č.  17 – Rozdělení fixních nákladů [vlastní] 
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3.4.5.  Kvantitativní analýza rizika 

Základem řízení rizika je určitý systematický postup práce s rizikem a 

nejistotou směřující ke zvýšení kvality přípravy a hodnocení projektu. Řízení 

rizika může být podpořeno využitím některých nástrojů rizikového 

rozhodovaní, což vede k prohloubeni a zvýšení jeho účinnosti. V této 

podkapitole je popsán návrh modelu pro hodnocení rizik. V první řadě bylo 

nutné zhodnotit využití jednotlivých analýz rizik v problematice rizikových 

faktorů ve vývojových projektech. Kvantifikace rizika spojuje projekt manažera 

s matematickou disciplínou, která je nezbytná, abychom se vyhnuli chybným 

hodnocením a dosáhli prokazatelně úplné analýzy. Jakmile musí být použita 

čísla, manažer si uvědomuje, ze jeho výpočty mohou být podrobeny 

zkoumavému pohledu a zpochybněny. Dobrá riziková analýza musí obsahovat 

kontrolu, která nejen ospravedlní původní výsledky, ale rovněž dovolí bystré 

úvahy o alternativních hypotézách nebo změnách projektu.  

Rozhodnutím je se soustředit na kvantitativní hodnoceni rizika, jelikož 

tyto metody jsou vice exaktní než kvalitativní. Provedení kvantitativní analýzy 

rizika vyžaduje v průběhu plánování projektu vice casu a úsilí, ale výhodou je že 

poskytují finanční vyjádření rizik. Pod kvantitativním hodnocením rizika se 

rozumí číselné vyjádření rizik projektu a vyčíslení jejich účinků na cíle projektu, 

které je možné vyjádřit primárně v nákladech projektu.  

Pro kvantitativní vyjádření rizika vývojových projektů slouží ve většině 

případů statistické charakteristiky zvoleného kritéria hodnocení.  Účelem 

samotného návrhu analýzy v této práce je začlenit známe analýzy do vhodného 

konceptu.  

Kvantitativní analýza rizika v této diplomové práce byla provedena 

použitím trojúhelníkového rozdělení pravděpodobnosti. Důvodem výběru 

dané metody je proto že očekáváme že nákladové dopady rizika nastanou 

v určitém spojitém intervalu hodnot.  Použití trojúhelníkového rozdělení, popis 

parametrů a výpočet očekávané hodnoty jsou popsány v teoretické části práce. 
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Praktická část je zaměřená na způsob, jak zahrnout riziko po rozpočtu projektu. 

Ohodnocení uvedených 14 rizik provedeno za základě předpokladu o třech 

hodnotách rozpočtu na každý faktor: nejpravděpodobnější, optimistické a 

pesimistické hodnot. Nejpravděpodobnější hodnota rizika (N) je považovaná za 

základní a je doplněna nejhorší a nejlepší možnou variantou. Každé riziko má 

svoji velikost dopadu nad úroveň rozpočtu a jako první krok velikost dopadu je 

uvedena v procentech jako optimistická varianta (O) a pesimistická (P). 

Konkrétní dopady faktorů jsou v tabulce představené níže. 

Identifikátor Riziko O P 

Fin1 Zvýšení ceny materiálu -2,5% 9,0% 

Fin2 Vysoka spotřeba energie -1,7% 8,5% 

Fin3 Zvýšení nákladů na pracoviště -4,3% 11,0% 

Fin4 Pravděpodobnost ztráty tržby -7,0% 16,2% 

Fin5 Zvýšení nákladů na údržbu stroje -8,5% 14,0% 

Tech1 Neověřený výrobní postup -4,7% 11,4% 

Tech2 Defektní design -7,8% 22,5% 

Tech3 HW vybavení stroje -8,0% 12,0% 

Tech4 Kvalita CAD modelu -5,0% 13,3% 

N1 Nevhodná kvalita materiálu -6,5% 18,4% 

N2 Dodací lhůta materiálu -3,0% 12,1% 

Man1 Zkušenost operátora -4,8% 12,0% 

Man2 Nízká rychlost výroby -9,3% 14,5% 

Man3 Nevyhovující termín dodaní -4,0% 8,2% 

Tabulka 8 – Optimistický a pesimistický dopad rizika [vlastní] 
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Podle předpokladu se očekává, že dopady rizik nastanou v určitém 

spojitém intervalu hodnot a pomoci trojúhelníkového rozdělení 

pravděpodobnosti na obrázku je zobrazeno riziko zvýšení ceny materiálu. 

Standartní cena materiálu na výrobu prototypu se podle předběžných odhadu 

může pohybovat na úrovni 7 000 Kč, s odhadem – 2 % a + 9 %. V případě vývoje 

ceny materiálu optimistická hodnota minimálních možných nákladů je 6 908 

Kč, pesimistická byla zvolena velikost maximálních možných nákladů 7 684 Kč.   

 

Obrázek 23 – Zahrnutí rizika do základního rozpočtu projektu při použití trojúhelníkového 

rozdělení pravděpodobnosti [vlastní] 

Dále každé riziko je prezentováno přepočtenými hodnotami O, N a P, podle 

kterých se vypočítá očekávaná hodnota (E) podle vzorce: 

𝐸 =
𝑂 + 𝑁 + 𝑃

3
 

Očekávaná hodnota je nejlepším odhadem nejistoty a rezervy pokrývající 

riziko změny nákladů. Očekávaná (střední hodnota) ukotvuje svým způsobem 

rozpočet a umožňuje rezervy na rizika v nulové výši. Aktuální očekávané 

hodnoty v průběhu projektu přímo zobrazuji odchylky aktuálního rizika od 

prvotního předpokladu. Kvantifikace všech rizikových faktorů, vypočtené 

očekávané hodnoty nakladu (E) a očekávané hodnoty rizika (R) jsou zobrazeny 

v tabulce. 
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Identifikátor 

Optimistická 

hodnota 

Nejpravděpodobnější 

hodnota 

Pesimistická 

hodnota 

Očekávaná 

hodnota 
Riziko 

O N P E R 

Fin1 6 873 Kč 7 049 Kč 7 684 Kč 7 202 Kč 153 Kč 

Fin2 41 576 Kč 42 295 Kč 45 890 Kč 43 253 Kč 959 Kč 

Fin3 33 730 Kč 35 246 Kč 39 123 Kč 36 033 Kč 787 Kč 

Fin4 807 Kč 868 Kč 1 008 Kč 894 Kč 27 Kč 

Fin5 12 528 Kč 13 692 Kč 15 608 Kč 13 943 Kč 251 Kč 

Tech1 19 766 Kč 20 741 Kč 23 105 Kč 21 204 Kč 463 Kč 

Tech2 100 989 Kč 109 532 Kč 134 177 Kč 114 900 Kč 5 367 Kč 

Tech3 251 925 Kč 273 831 Kč 306 691 Kč 277 482 Kč 3 651 Kč 

Tech4 120 540 Kč 126 884 Kč 143 760 Kč 130 395 Kč 3 510 Kč 

N1 290 001 Kč 310 161 Kč 367 231 Kč 322 464 Kč 12 303 Kč 

N2 13 544 Kč 13 963 Kč 15 652 Kč 14 386 Kč 424 Kč 

Man1 20 132 Kč 21 147 Kč 23 685 Kč 21 655 Kč 508 Kč 

Man2 249 349 Kč 274 916 Kč 314 778 Kč 279 681 Kč 4 765 Kč 

Man3 53 617 Kč 55 851 Kč 60 430 Kč 56 633 Kč 782 Kč 

Tabulka 9 – Hodnocení rizika z hlediska nákladů [vlastní] 

 Z vypočtených údajů o očekávaných hodnotách lze definovat že v našem 

projektu se jedná o hrozbu zvýšení nákladů.  Dalším krokem je stanovit v jaké 

vyšší každé riziko překročí rozpočet projektu a následně definovat faktory, které 

ohrozí finance ve nejvyšší míre. Na obrazcích je představena velikost rizika 

v procentech pro každý scénář.  Je vidět, že zvýšení variabilních nákladů podle 

naší analýza může ohrozit výběr nevhodné kvality materiálu. 
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Graf č.  18 – Dopad rizika na variabilní náklady [vlastní] 

Co se týče fixních nákladů, největší změnu může vyvolat návrh defektního 

designu prototypu.  

 

Graf č.  19 – Dopad rizika na fixní náklady [vlastní] 

Na základě získaných údajů byla stanovena priorita každého faktoru a 

v další částí hodnocení rizik budeme uvažovat jenom faktory s nejvyšší 

prioritou, konkrétně se jedná o rizika N1 (Nevhodná kvalita materiálu) a Tech2 

(Defektní design). U těchto dvou faktorů je nejvyšší finanční dopad proto se 

považuji za nejvýznamnější. V danem projektu není použita žádná kvalitativní 

metoda (např. matice rizik), pro hodnocení významnosti rizika z důvodu 

chybějících stanovených pravděpodobnosti výskytu každého z faktorů. Při 
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identifikace rizik již byla vybraná rizika, které se vyskytují ve vývojových 

projektech výroby prototypů 3D tiskem nejvíc. Výstupem kvantitativního 

ohodnocení rizikových faktorů této analýzy je následující registr rizik, kde jsou 

uvedena rizika a potenciální dopad v procentech na náklady projektu. 

Č. Riziko Rozpočet Finanční dopad 

1 Zvýšení ceny materiálu 7 049 Kč 2,17% 

2 Vysoka spotřeba energie 42 295 Kč 2,27% 

3 Zvýšení nakladu na pracoviště 35 246 Kč 2,23% 

4 Pravděpodobnost ztráty tržby 868 Kč 3,07% 

5 Zvýšení nakladu na údržbu stroje 13 692 Kč 1,83% 

6 Neověřený výrobní postup 20 741 Kč 2,23% 

7 Defektní design 109 532 Kč 4,90% 

8 HW vybaveni stroje 273 831 Kč 1,33% 

9 Kvalita CAD modelu 126 884 Kč 2,77% 

10 Nevhodná kvalita materiálu 310 161 Kč 3,97% 

11 Dodací lhůta materiálu 13 963 Kč 3,03% 

12 Zkušenost operátora 21 147 Kč 2,40% 

13 Nízká rychlost výroby 274 916 Kč 1,73% 

14 Nevyhovující termín dodaní 55 851 Kč 1,40% 

   35,3% 

Tabulka 10 – Registr rizik s finančním dopadem do nákladů [vlastní] 

3.4.6.  Návrh rizikových opatření 

Součásti výsledků všech předešlých postupů, které jsem v předchozích 

kapitolách zpracovala je návrh opatření k prevenci rizik. Hlavním cílem opatření 

je odstranit rizika u zdroje jejich původu nebo omezení jejich působení. Dále 

jsou uvedeny několik kroků, které by měli byt dodržovány ve společnosti za 

účelem efektivního odstranění nebo omezení identifikovaných rizik: 
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− Odstranění rizik, např. změnou technologii pracovního postupu; 

důležité je však nepřipustit, aby se riziko nepřeneslo jinam, kde 

jeho důsledky mohly být ještě závažnější. 

− Opatření k odstranění rizika přijmout jednorázově pro všechny 

zdroje, a to v případě, pokud se riziko vyskytuje u stejných zdrojů 

na vice místech a ze stejných příčin a při stejných podmínkách. 

− Pokud není možné riziko vyloučit technickým opatřením anebo 

omezit na přijatelnou úroveň primo u zdroje, je nutné přijmout 

opatření individuálního charakteru. 

V následujícím textu uvádím příklady navrhovaných opatření ke snížení 

následků nebo odstranění následků pro identifikovaná rizika. Většinou se jedná 

o rizika projektu na výrobu prototypu 3D tiskem, které se mohou vyskytnout v 

jiných strojírenských společnostech.       

Ošetření rizik s vysokým významem 

− Nevhodná kvalita materiálu 

Pro nastavení lepší spolupráce s dodavatelem je třeba podporovat 

dodavatele ve zlepšovaní kvality, školení, trénink, hledání pracovníků. 

Spolupráce s externími firmami a kladení většího důrazu na řízení a kontrolu 

také je vhodným opatřením. Je vhodné zároveň mít nastavenou spolupráci 

s alternativními dodavateli. Další varianta je ověřit kvalitu materiálu přejímkou 

již u příslušného dodavatele. Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, 

že za dlouhou dobu působení na trhu pracovní tým společnosti již se setkával 

s podobnou situaci.  V poslední dobu podnik vybírá dodavatele materiálu 

s opatřením a na základě zkušenosti nebo doporučení z jiných společnosti 

v oboru.   

− Defektní design 

Design je velmi důležitým požadavkem zákazníka. Ošetřením rizika 

spojeného s defektním designem produktu je připravit možnosti řešení 
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snadných změn designu bez zásadních vlivu na technické řešení výrobku. 

S ohledem na to, že společnost nabízí služby kompletní podpory při návrhu a 

vývoji produktů, možnost vyhnuti se podobného problému existuje, a to již ve 

fázi zpracovaní objednávky od zákazníka.  

− Zvýšení ceny materiálu 

Hlavním opatřením pro riziko zvýšení ceny materiálu je provést objednaní 

v předstihu a pochopit příčiny možného růstu.  Další možnost je využít slevy 

společným nákupem s partnerem nebo zahrnout předpokládaný narůst 

v kalkulaci projektu. Ceny musí být vždy vázaný na komoditní indexy. V případě 

častého nárůstu ceny je doporučeno změnit používaný materiál na jiný.  

− Vysoká spotřeba energie 

Riziko změny nákladů rozpočtených na spotřebu energie se vyskytuje 

v každém výrobním podniku. Projektový manažer by mel zahrnout rezervy na 

riziko do rozpočtu projektu, jinak projektový plán nemůže byt schválen.    

− Zvýšení nákladů na pracovišti 

Je potřeba zajistit předem ve smlouvě podmínky výše a předem oznámení 

o její změně spolu s nájemce pracoviště. Společnost Rapid Tooling za dobu 

existence se setkala jenom jednou s podobným problémem, a riziko neohrozilo 

ve velké míře celkový zisk podniku. 

− Pravděpodobnost ztráty tržby 

Dane riziko můžeme charakterizovat jako finanční slabost zákazníka. Jako 

první opatření může být zajištění bankovní záruky plateb a strukturovat 

kontrakt do dílčích plnění s oddělenými platbami. Poróznost musí být věnovaná 

komunikaci se zákazníkem, při překročení splatnosti či vychýlení se od plateb 

mít právo penalizace a odstoupení od smlouvy s moznosti přenesení škod. 

Dalším opatřením je pojistit platby a dat dodavatelům doložku záruky 

zaplacení až bude platba od zákazníka.  
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− Zvýšení nákladů na údržbu stroje 

Růst nákladů střediska v případě realizace projektu může zhoršit výsledek 

projektu. Podmínit náklady je možné objemem práci. V rozpočtu nákladů na 

určitý projekt je doporučeno mít finanční rezervy na rizika podobného typu.  

− Neověřený výrobní postup 

V situaci, kdy existuje nutnost zavedení nového výrobního postupu a je 

obtížné odhadnout pracnost výroby doporučuje se předřadit etapy ověření 

využití technologie na danem nebo podobném produktu. Další možnost je 

využít partnera se zkušenostmi v praktické aplikaci.  

− HW vybavení stroje 

V případě nedostatku vybavení pro zajištění výroby produktu je nutné 

posoudit variantu investic nebo modernizace existujícího zařízení. Neznáme 

technologie je důležité ověřit před zahájením projektu, spolu s výrobní postupy 

a materiály v předstihu. Projektový tým je zodpovědný za posouzení 

schopnosti vyrobit produkt na vybaveni které má k dispozici.  

− Kvalita CAD modelu 

Na kvalitě CAD modelu při používání technologie 3D tisku zaleží úspěšnost 

celého projektu a funkčnost prototypu. Je nutné rezervovat si delší čas ve fázi 

plánování na ověření správnosti a kvality obdržených nebo vytvořených 

vstupních dat, v našem případě 3D modelu výrobku.   

− Dodací lhůta materiálu 

Vytížení dodavatelů signalizuje, ze jejich kapacity nemusí byt dostatečné 

a hrozí riziko zpozděni dodávek. Je potřeba včas projednat s dodavatelem 

rezervaci kapacit s předstihem, nebo prosadit penále za zpoždění. Vedoucí 

projektu by mel mít k dispozici detailní harmonogram dodavatele ke kontrole 

a prověřit, zda např. není výhodnější dodat požadované množství najednou.     
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− Zkušenost operátora 

Pro vyhnutí se rizika spojeného se zkušenosti pracovního týmu může 

management podniku zajistit skolení a tréninky operátorům výroby. Pokud 

v rámci interního organizačního týmu projektu neexistuje žádný dostatečně 

kvalifikovaný pracovník společnost má možnost najmout externí pracovníky 

anebo zajistit spolupráce na delší dobu s externími firmami.  Další moznost 

opatření je předaní činnosti partnerovi s potřebnou kvalifikaci.    

− Nízká rychlost výroby 

V oblasti strojírenství a výroby je nutné předem provádět propočty kapacit 

u kritických zdrojů, simulovat vytížení výroby a hledat posílení vlastních kapacit. 

V případě zjištění nedostatku vlastních výrobních kapacit existuje možnost 

najmutí externích, případně přesun části činnosti mimo firmu. Další variantou 

je časově posunout projekty na principu největší škody, priorita vždy se určuje 

podle výše škody při posunutí termínu.   

− Nevyhovující termín dodaní 

S podobným rizikem se setkává velice často průmyslové podniky. Je 

potřeba včasně projednat se zákazníkem skutečné potřeby a důvody pro 

požadované termíny, a již v nabídce navrhnout změny termínu. Další možnost 

je připravit rozšíření výrobních kapacit předem, nebo zvýšené náklady zahrnout 

do kalkulace v nabídce.          

3.5.  Implementace modelu do společnosti 

Úspěšná implementace analýzy rizika, a to především z dlouhodobého 

hlediska, má více aspektů, z nichž k nejdůležitějším patří stránka personální, 

znalostní, procesní, organizační a motivační. Mezi přínosy implementace patří 

explicitní práce s rizikem a nejistotou založena na včasně identifikaci rizikových 

faktorů a ohodnocení jejich nejistoty vedoucí ke stanovení rozsahu možných 

výsledků. Vystup provedené analýzy v této práce představuje svým způsobem 
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cenný kvantifikovaný podklad pro posouzení přijatelnosti či nepřijatelnosti 

rizika finančních rozhodnutí a vývojových projektů. Cenné jsou také diskuse 

členu realizačního tymu, integrující všechny aspekty řešeného problému i 

subjekty, poskytující relevantní informace. Čím diskuse během implementace 

metodiky analýzy rizika při plánování projektu jsou bohatší a plodnější, tím 

hrozí menší nebezpečí opomenuti určitých nejistot.  

Nelze opomenout určité nevýhody provádění hodnocení rizika před 

zahájením projektu. Patří k nim především časová náročnost, náklady i 

potřebné znalosti. Vzhledem ke zdroji, kterými disponuje podnik, měl by 

vrchový management rozhodnout způsob a navrhnout proces implementace 

kvantifikace rizik.  

V této části se dostáváme k procesu implementace managementu rizik 

vývojového projektu ve společnosti.  Navržená metodika analýzy rizika může 

být zahájena prostřednictvím jednotlivých etapy v okamžiku, kdy ve 

společnosti bude připraveno dostatečné prostředí, které bude sladěno s cíli 

organizace a podpořeno vrcholovým vedením. Základním předpokladem 

vytvoření funkčního projektu řízení rizik ve společnosti a zajištění 

konsistentních výsledků je příprava a zavedení jednotné metodologie pro 

hodnocení rizik. V dobu, kdy jednotná metodologie je připravena, je nutné 

zkontrolovat, jestli komplexní proces je snadno pochopitelný a dílčím 

způsobem fungující.  

Zavádění metodiky je postupné a podle složitosti projektů může tato 

doba trvat měsíce až rok. Doporučuje se začínat na pilotním projektu, na kterém 

se jednotlivé kroky napřed odladí a pak rozšíří do celého podniku. Projekt této 

diplomové prací může sloužit pilotním projektem pro společnost Rapid 

Tooling. Mezi důvody patří snadnost řešeného problému v rámci projektu a jeho 

založení na potřebných znalostech a dovednostech. Projekt je kvalitně 

naplánován a obsahuje kompletně zpracovanou analýzu rizik.  
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Proces implementace analýzy rizik při plánování projektu může být 

popsán následujícím postupem: 

1) Nastavení aplikační podpory pro vedení registru rizik projektu 

2) Úvodní pracovní schůzka projektového týmu za účelem identifikace rizik a 

naplánování opatření – Identifikace a analýza rizik se realizuje formou 

brainstormingu na setkání projektového týmu pod vedením manažera 

projektu. 

3) Vyplnění výchozího registru rizik projektovým manažerem v nástroji 

aplikační podpory. 

4) Průběžné sledování, kontrola stavu, komunikace a aktualizace registru 

rizik projektovým manažerem: – min. 1x týdně pro vývojový projekt. 

Projektoví manažeři, vlastníci rizik jsou povinni dodržovat následující 

zásady: 

− Na všech externích projektech je nutné řídit rizika podle metodiky 

přizpůsobené potřebám zákazníka a konkrétního projektu. 

− Řízení rizik je kontinuální proces, a proto musí být prováděn v průběhu 

celého životního cyklu projektu. 

− Za identifikaci a řízení rizik na projektu odpovídá projektový manažer. 

− Nástrojem pro evidenci a řízení rizik je registr rizik, dostupný v rámci 

systému věcného plánování příslušného projektu. 

− Řízení rizik projektu je jedním z klíčových aspektů pro dosažení 

očekávaných cílů projektu. 

− Projektový manažer využívá eskalační mechanismy dostupné v rámci 

registru pro identifikaci potřeby součinnosti při redukci jejich dopadů. 

− Projektový manažer eskaluje na úroveň managementu ta rizika, u kterých 

je nutná součinnost managementu při řešení a realizaci navržených 

opatření s významným dopadem na cíle projektu. 

Při plánování implementace a dalšího rozvoje řízení rizik je doporučeno 

neustále zlepšování formalizovaného a méně časově náročného zvládání rizik.    
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4. Zhodnocení a doporučení 

Hlavním výstupem provedené analýzy rizika v této práci není jen návrh 

rizikových opatření a doporučení pro implementace metodiky do společnosti, 

ale i získané údaje o stupně rizikovosti vývojových projektů v daném oboru.  

Předchozí kapitoly obsahuji výsledky práce ve formě aplikace praktické 

jednouché metodiky řízení projektových rizik. Rozsah metodiky je ovlivněn 

základním požadavkem současného přístupu k řízení projektů, což je 

maximální jednoduchost dokumentovaných postupů firemních procesů. 

V současné době největší důraz je kladen na způsobilost samotných výkonných 

pracovníků a projektových manažerů. Požadavek stručnosti a jednoduchosti 

metodiky vychází z moderních metodicích přístupů k výrobě prototypů.  

Hodnocení úspěšnosti provedeného risk managementu se rozumí 

v oblasti řízení projektového rizika jako neustále přezkoumaní a vyhodnocení 

analýzy. Klíčovým procesem během vypracovaní práce je průběžná 

komunikace a konzultace, který probíhá od první do poslední fáze. V průběhu 

hodnocení a analýzy rizik byla zajištěna komunikace s pracovníky společnosti 

Rapid Tooling s.r.o. Informace o výsledcích a výstup projektu byli poskytnuté 

interním pracovníkům a zhodnocené za prospěšné pro následující 

implementaci do projektů podniku. 

Každá riziková událost popsaná v řešeném projektu je hrozbou pro projekt 

a je představovaná ztrátou, která může nastat. Vzhledem k tomu, že projektový 

manažer je povinný posuzovat rizika projektu, je potřeba zajistit kvalitní 

analýzu rizika. Zejména když se jedná o dodavatelský projekt externím 

zákazníkům v oboru 3D tisku, jako ve většině projektů společnosti Rapid 

Tooling.  

Součásti výstupu kvantitativního ohodnocení rizik v této diplomové práci 

je stanovení celkového rizika projektu. Při kvantitativním ohodnocení rizikových 

události pro lepší odhad stupně nejistoty byla stanovena očekávaná hodnota 
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rizika. Její vypočet byl proveden v předchozí kapitole a očekávaná hodnota 

celkového rizika pro projekt činí 1 340 124 Kč. Intepretace výsledku znamená, 

že riziko zvýšilo náklady v rozpočtu na tuto částku. Za pomocí číselného 

vyjádření finančního dopadu rizika projektu stanovili jsme potenciální zvýšení 

nákladů v rámci projektu výroby prototypu. V rámci analýzy byl uvažován 

negativní dopad výskytu rizik, který je obvykle chápan jako finanční dopad 

v podobě zvýšení nákladů. Při rozhodování u realizaci mezi vice projekty je 

nutné číselnou velikost finančních dopadů přiřadit jednotlivým stupňům 

hodnocení. Tyto stupně se budou lišit v závislosti na velikosti a finanční síle 

firmy, které identifikovaná rizika ovlivňující její míru úspěšnosti vývojových 

projektů týkají. Celkové očekávané finanční hodnocení rizika, je z pohledu 

významnosti velmi důležitá informace pro vedení podniku, aby bylo možné 

včas odhadnout potřeby na dodatečné rezervy tvořené ve společnosti mimo 

projekt pro případ mimořádných selhání.  

Také výstupem dané diplomové práce je finanční zhodnocení dopadů 

rizika na náklady projektu. Z výsledků provedené analýzy jsme schopni vyjádřit 

hodnotu v ohrožení, v našem projektu tato částka činí 33 949 Kč a představuje 

velikost škody, která může být projektem způsobena, nastanou-li uvažovaná 

rizika. V příloze č. 5 je zobrazena přehlednější tabulka s výpočty hodnocení rizik. 

V případě finančního ohodnocení dopadu rizika se jedná o sumu nákladů 

spojenou s působením rizik. Na grafu č. 24 je vidět, jaká rizika způsobí největší 

škodu pro projekt, která může být projektem způsobena. Za pomoci 

dotazníkového setření jsme stanovili rizika s největší pravděpodobností 

výskytu. Nicméně pravě kvantitativní metoda poskytla detailnější popis 

každého z faktorů.  

V závěru analýzy dat se vyčlenily potenciální rizikové události, na kterých 

by měl být kladen největší důraz během řízení rizika při plánování projektu. 

Jedná se o následující faktory, tvořící více něž 50 % hodnoty v ohrožení: defektní 

design, nevhodná kvalita materiálu, pravděpodobnost ztráty tržby, dodací lhůta 

materiálu a kvalita CAD modelu. 
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Graf č.  20– Hodnota v ohrožení podle rizikových faktorů [vlastní] 

Dalším předpokladem na základě provedené kvantifikace rizik je zjištění, 

že v případě, zda všechna rizika nastanou předpokládaný rozpočet na projekt 

se může zvýšit o 35,3 %. Daná výše nákladů, způsobena rizikem umožňuje 

manažerovi projektu posoudit úroveň vlivu rizika a rozhodnout, zda projekt 

bude zrealizován či nikoliv.  

S ohledem na to, že v navrženém registru rizik je popsáno 14 faktorů, lze 

vypočítat průměrnou hodnotu každého rizika. Výsledkem je zjištění, že 

jednotlivé faktory rizika v projektu výroby prototypu 3D tiskem se zvýší o 2,6 % 

rozpočtu projektu. Pokud budeme vycházet ze znalosti stanovených dopadů 

rizik do nákladů je nutné naplánovat opatření proti projektovým rizikům. V 

podkapitole č. 3.4.6 jsou návrhy efektivních variant pro každé riziko, vedoucích 

k minimalizaci ohrožení projektu.  

Ve společnosti Rapid Tooling se risk managementem doposud nebyl nikdy 

využit. Klíčovou myšlenkou návrhu metodologie pro ohodnocení rizik je 

poskytnout podniku půdu pro vytvoření vlastního procesu řízení rizik 

vývojových projektů. Jelikož všechny fáze procesu řízení rizik jsou provázány s 

postupnými kroky, mezi které se řadí sestavení seznamu, identifikace rizik, 

jejich porovnaní s projekty obdobného charakteru je nezbytné stanovení 
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pravděpodobnosti výskytu rizik a dopadu jednotlivých rizik projektu. Úkolem 

celého projektového týmu je rizika řídit a podílet se na výběru vhodných 

strategii, jak rizika projektů ošetřit.  

Co se týče úspěšné implementace modelu do společnosti, k 

nejdůležitějším aspektům patří znalostní a motivační stránka.   Zavádění 

metodiky musí být postupné a podle složitosti projektů může tato doba trvat 

měsíce až rok. Doporučuje se začínat na pilotním projektu, na kterém se 

jednotlivé kroky napřed odladí a pak rozšíří do celého podniku.  

Mezi důvody patří například snadnost řešeného problému v rámci 

projektu a jeho založení na potřebných znalostech a dovednostech. Projekt je 

kvalitně naplánován a obsahuje kompletně zpracovanou analýzu rizik. Při 

plánování implementace a dalšího rozvoje řízení rizik je doporučeno neustále 

zlepšování formalizovaného a časově méně náročného zvládání rizik. 
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5. Závěr 

Témata věnovaná pojmu rizika, hodnocení a analýze rizika, jsou a budou 

stále aktuální, jelikož se netýkají pouze výroby a oboru strojírenství, ale tykají se 

i každodenního života každého z nás. Je důležité připomenout, že v rámci 

hodnocení rizik nezaleží na velikosti realizované strojírenské zakázky nebo na 

funkce prototypu. Vždy se v průběhu realizace projektu musí počítat s tím, že 

se rizika můžou vyskytnout. Důležité je, aby strojírenská společnost s výskytem 

rizik počítala a neodmítala jakékoliv pokusy o jejich řízení. Právě neočekávaná 

rizika udělají tu největší škodu.  

Základním pilířem celé analýzy rizik je identifikace možných rizik v rámci 

projektu, protože správné rozpoznání potenciálních rizik je klíčovým krokem 

pro celý proces analýzy. Tento krok může naznačit projektovému manažerovi, 

jaká opatření pro snížení dopadů rizik můžeme použít a která ne. Navíc správná 

identifikace ušetří nemalé množství peněžního obnosu.     

Důvodem a hlavním cílem diplomové práce bylo posoudit současný stav 

managementu rizik ve vybraném malém podniku zabývajícím se zpracováním 

zakázek na výrobu modelu a následný tisk prototypů pro větší strojírenské 

společnosti. Na základě získaných informací ohledně procesu projektového 

řízení bylo zjištěno, že risk management neprovádí se na požadovaném úrovni. 

Důsledky pohrdaní analýzy rizikových faktorů při vývoji a výrobě prototypů ve 

značné míre ovlivňují finanční situaci podniku. I když analýza rizika 

nepředstavuje nástroj poskytující jednoznační pravidlo či návod, zda určitý 

projekt přijmout, kvalitní risk management přispívá ke zvýšení kvality 

finančního rozhodnutí. Analýza rizika nesnižuje náročnost a obtížnost 

rozhodování v podniku, ale je považovaná za nedílnou součást při řízení 

projektů. Rozhodnutím bylo vytvořit potřebné podklady pro implementaci 

analýzy rizik, které můžou napomoct vedení podniku implementovat risk 

management do svých projektů.  
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Dalším cílem závěrečné práce bylo provést porovnání existujících metodik 

a aplikace jedné z nich pro hodnocení a analýzu rizik, který by mohl být využit 

nejen ve společnosti Rapid Tooling, ale i v jiné menší či střední firmě pohybující 

se v oboru 3D tisku.  Použitá metodika analýzy rizik v této práci ukázala, která 

projektová rizika jsou potřeba nutně řešit, a která nejsou natolik závažná, 

ovšem je potřeba s nimi počítat.  

Přínosem práce je identifikace rizik s největší pravděpodobností výskytu 

ve vývojovém projektu strojírenské společnosti a jejich kvantitativní 

ohodnocení. Metoda dotazníkového šetření posloužila cenným podkladem pro 

identifikaci rizik a jejich další kvantitativní popis. Byla stanovena očekávaná 

hodnota celkového rizika projektu a hodnota v ohrožení. Byly zjištěny rizikové 

faktory s největším finančním dopadem v rámci nákladů projektu, které jsou 

tedy výstupem provedené analýzy. Na základě provedené kvantifikace rizik 

bylo zjištěno, že pokud všechna rizika nastanou, předpokládaný rozpočet na 

projekt se může navýšit o 35,3 %. Průměrná hodnota finančního dopadu 

jednotlivých rizik je 2,6 % z nákladů. 

Závěrem, je možné konstatovat, že i když nelze od analýzy rizik očekávat 

eliminaci všech nalezených rizik projektu, a tím i odstranění určitého 

podnikatelského neúspěchu z tohoto vyplývajícího, její aplikace značně snižuje 

negativní dopady na finanční situaci projektu. Americký filosof John Dewey 

jednou řekl: "Myslíme pouze, když se setkáme s problémem". Během 

zpracování analýzy rizik myslíme dopředu, a problémům se můžeme vyhnout.  

Společnosti s vysokou úrovní kvality risk managementu patří obvykle mezi 

úspěšné či nejúspěšnější společnosti na trhu.  
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Abstract  

Project risk management aim is to provide insight into the risk profile of a project as to support decision makers to reduce the impact 

of risks on project objectives such as budget and time. Risk analysis of the overall project also poses the danger of developing 

inappropriate responses. Despite every risk is by nature subjective, at the time of risk management progress many analytical models 

have been developed. The aim of this article is to propose a quantitative approach to risk management in a project of engineering 

company. As a tool for risk analysis is used Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) technique adapted to risk management. For 

risk evaluation are used statistical approaches, that define risk impact to the whole project. The main idea behind working on this 

project is to provide a fertile ground for project managers of an engineering company on dealing with risks and reach the project success 

with the reduced costs.  

Key words: project risk management; risk analysis; risk matrix; RFMEA; cost impact; time impact

1. Introduction 

Lately, in automotive engineering has been increased 

attention to the integrated risk management. Companies, 

by this time, do not take up each risk factor individually, 

but as an interconnected system. There is a strong 

relationship between the application of project risk 

analysis and the success of any project. Taking in 

consideration, that in today’s highly competitive and 

globalized market, engineering enterprises are placing an 

emphasis on efficiency and cost effectiveness the main 

scope is to meet with success project.  The high chance of 

project success, increase efficiency and reduce project’s 

costs can be reached by systematic risk monitoring. At the 

time of risk management progress many analytical models 

have been developed, and are available to analyze almost 

all categories of risks. Unnumbered models have also 

been created to evaluate risk in the New Product 

Development process. But still there is a gap for 

improvement with these models and tools. [1]  

This study is an attempt to start composing an 

effective method for a manage project risks that will be 

for the project team easy to understand, use and apply. 

Basic goals are to show a sample risk management tool, 

improve it and realize how we can develop it in future.  

2. Risk Terminology 

Before proceeding further, here are defined some of the 

key terms.  

 A risk is an event, which is uncertain and has a negative 

impact on some attempt.  

 Risk analysis is the process of assessing risks. This 

involves an estimation of both the uncertainty of the risk 

and of its impact. 

 Risk management is the practice of using risk analysis 

to devise management strategies to reduce risk.  

 

The risk analysis process is generally split into two 

sub-stages: a qualitative analysis, that focuses on 

identification and subjective assessment of risks and a 

quantitative analysis, that focuses on an objective 

assessment of the risks. A quantitative analysis involves 

more sophisticated techniques and requires measurement 

of uncertainty in cost and time estimates, or probabilistic 

combination of individual uncertainties.  

3. Risk Management Framework 

Most project managers agree that risk management is 

urgent to the success of any projects, especially Research 

and Development Projects (R&D). However, the various 

risk management methodologies were adopted in different 

organizations, there are still companies that do not 

provide risk assessment on the needed level.  

The ability to prevent company from big losses and 

the project to be successful is close connected with the 

ability to conduct risk analysis. Effective risk 

management strategy allows to identify project’s 

strengths, weaknesses, opportunities and threats. Most of 

the respective organizations would benefit from a new and 

more structured risk management methodology. As the 

process should be improved and periodic reviewed from 

time to time risk management is cyclic and is shown on 

Fig. 1.  

3.1. Establishing the context 

To understand and analyze risk we should define the 

objectives of the activity being considered. The main goal 

of risk management in R&D projects of an engineering 

company is to finish project on estimated time with the 

reduced costs.  
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3.2. Identification of risk factors 

As next step, and key one of risk management is 

identification, that involves creating a list of the potential 

events that can affect project and company in future. Risk 

identification allows an organization to take steps to 

create plans of managing and controlling risks before they 

appear. This is typically more cost effective than waiting 

to react to adverse events when they occur. Some of the 

methods and tools for risk identification are: 

brainstorming, interviewing experts, assumption analysis, 

diagramming techniques, checklists, forms and templates.  

In this article risks were identified with one the best 

and most popular ways – brainstorming. Combining it 

results with the experts interviews a risk register for a 

R&D project is created and shown in Table 1.  

Table  1. Risk register. 

Item Risk Factor 
Risk 

Category 

1F Customer credit risk 

Financial 
2F Currency risk 

3F Cost forecasts are not exact 

4F Increasing of production costs 

1T Changing customer needs 

Technical 

2T Technical difficulties 

3T 
The desired product parameters are not 

technically achievable 

4T Unverified or new product material 

1P Changing project requirements 

Project 
2P Supply Chain Delays 

3P Short time defined for the finish 

4P 
Insufficient resources to complete project 

on time 

1D Poor software quality  

2D Wrong selection of materials 

Design 3D Lack of information coming from customer 

4D 
The necessity of new equipment for 

required design 

Firstly, were established the four risks groups 

(financial, technical, project, design) by sources of risk 

and the area of the project affected. Categorizing risks 

improve the effectiveness and quality of the identification, 

analysis processes as well. For each category four risk 

factors were identified using experts experience in 

conducting R&D project. Just as were classified all 

possible risk factors we can proceed to risk analysis.  

3.3. Risk Analysis  

3.3.1.  Risk Failure Mode & Effect Analysis 

The implementation of technological innovation though 

R&D projects is not without its challenges. These projects 

are overflowing with risks and uncertainties occur at 

every stage of the project lifecycle. [3]  

To improve the success rates of the projects, project 

managers apply specific methods and techniques. This 

allows to identify and manage the uncertainties as 

effectively as possible.  [4]  

A useful tool that helps to find possible flaws in a 

system or process is Failure Modes and Effects Analysis 

(FMEA). [5] Recently has acknowledged the extended 

version of FMEA, named Project Risk FMEA, known as 

RFMEA. The FMEA method is a natural addition to the 

project risk management process due to its ease of use, 

familiar format and comprehensive structure. 

This simple RFMEA method of classifying and 

prioritizing risks helps the organization mature its risk 

management process. Compared to other existing 

methods in arranging major risks, the RFMEA model can 

help identify effective possible plans to reduce high-

priority risks in R&D projects. [6] While FMEA is used 

to score down the risks associated with the technical 

aspects of the design and planning processes of product 

development, RFMEA is used to quantify and analyze 

risks, specifically in the project environment. [7]  

The difference between the two techniques is in the 

definition of the detection technique. For FMEA, the 

detection attribute is assigned a high value if a company 

has no method of detecting that a product fault will occur 

and a low value if they do have the ability to detect a fault. 

For RFMEA, the detection factor is a measure of the 

ability to foresee a risk event with sufficient time to plan 

for it. [3] 

Concerning the use of RFMEA process, every risk is 

assessed by its severity value, probability value, and 

detection method value. Determining those values is 

based on the secondary data and interviews with the 

experts. Various rating scales are being used, such as a 

Regular Review & Continuous Improvement 

• RFMEA 

• Statistical 

characteristics 

• Brainstorming 

• Interviewing 

Experts 

Establishing 
the context

Risk 
Identification

Risk Analysis
Risk 

Treatment

Risk 
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and Review

• Treatment 

Options Matrix 

Fig. 1. Risk Management Process Framework. 
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scale of 1–5, 1–10, or 1–100%. The chosen scale for this 

risk assessment is of 1-10 for all ratings.  

The severity (S) measures the effect on the project 

should it occur, mostly defined by time and cost impact.   

Table 2 shows how severity ratings can be defined. 

Table  2. Severity value ratings. 

Score Description 

9 or 10 Time:> 15 % impact to critical path 

Cost: Total project cost increase> 15 % 

7 or 8 Time: 12 %- 15 % impact to critical path 

Cost: Total project cost increase of 12 % - 15 %  

5 or 6 Time: Impact of 7 % - 12 % of critical path 

Cost: Total project cost increase of 7 % - 12 % 

3 or 4 Time: Impact of <7 % impact to critical path 

Cost: Total project cost increase <7 % 

1 or 2 Time: Insignificant impact 
 

Cost: Project cost increase insignificant 

 

The probability (P) is the measure of the likelihood 

that this risk factor will occur. Determination is made of 

the probable occurrence of a cause, not of the failure mode 

-  the probability that the cause will lead to a failure. Table 

3 describes probability ratings. 

Table  3. Probability value ratings. 

Score Description 

9 or 10 Very likely to occur 

7 or 8 Will probably occur 

5 or 6 Equal chance of occurring or not 

3 or 4 Probably will not occur 

1 or 2 Very unlikely 

The third factor detection method (D) for each risk in 

the risk register reflects the project team’s ability to 

foresee that a risk will occur and plan for it. Table 4 

describes detection method ratings. 

 
Table  4. Detection method value ratings. 

Score Description 

9 or 10 

There is no detection method available or known 

that will provide an alert with enough time to 

plan for a contingency. 

7 or 8 

Detection method is unproven or unreliable; or 

effectiveness of detection method is unknown to 

detect in time. 

5 or 6 Detection method has medium effectiveness. 

3 or 4 
Detection method has moderately high 

effectiveness. 

1 or 2 

Detection method is highly effective and it is 

almost certain that the risk will be detected with 

adequate time. 

After determining the probability of occurrence, 

severity and detection method values of risk, the Risk 

Priority Number (RPN) and Risk Score Value (RSV) can 

be calculated by using equations (1) and (2), respectively. 

𝑅𝑆𝑉 = 𝑆 ∗ 𝑃,                            (1) 

The RPN merely ranks the failure in the system, giving an 

idea of the “risk” of the failure happening. 

𝑅𝑃𝑁 = 𝑆 ∗ 𝑃 ∗ 𝐷,                         (2) 

In the Table 5 are shown the results of defined and 

calculated characteristics for each factor.  

Table  5. RSV and RPN calculation. 

Item S P D RSV RPN 

1F 6 3 4 18 72 

2F 4 3 5 12 60 

3F 7 4 3 28 84 

4F 7 3 9 21 189 

1T 4 1 7 4 28 

2T 6 5 7 30 210 

3T 7 4 6 28 168 

4T 8 3 7 24 168 

1P 8 4 5 32 160 

2P 5 6 5 30 150 

3P 5 2 4 10 40 

4P 7 3 7 21 147 

1D 8 2 2 16 32 

2D 5 3 5 15 75 

3D 6 6 2 36 72 

4D 9 3 4 27 108 

 

Firstly, a critical RPN value is necessary to identify 

the critical project risks. For the typical FMEA, a standard 

RPN threshold value across all projects is also not used or 

recommended in the RFMEA. A certain RPN value on 

one project may be deemed moderate, whereas on another 

project it may be an essential risk to manage. As each 

project is unique, so are the risks and the corresponding 

RPN values. [8]  

 

Critical values provide guidance for prioritizing risk 

and plan responses for it. For the selection of the critical 

values there is no specific rule. In some projects, the 

choice is obvious, and in other ones making decision is 

more difficult. Often, a critical step to determine the value 

to use further is the analysis of the Pareto. Constructed 

Pareto charts are shown in Fig. 2-3.  

By analyzing the RSV numbers, we make a decision 

that risk factor identified 3D and 1P have the biggest risk 

score value. To be sure, if they are the risk to that manager 

must pay attention the most we compare it to the RPN 

Pareto chart. According to the numbers of the priority 

another factor has the highest score –2T.  



Student's Conference 2018 | Czech Technical University in Prague | Faculty of Mechanical Engineering 

 
Fig. 3. Risk Priority Number’s Pareto chart. 

Now this is the time to determine critical values. In 

this project risk assessment, we determine critical values 

from the average RSV and RPN scores. Referring to our 

rating scale, the average of RSV is 25, and the average of 

RPN is 125. Considering this data, the critical Risk Score 

Value was chosen as 25 and the risk priority number 

critical value was 125.  

The next step is to construct a scatter diagram that has 

the RSV value plotted along the x-axis and the RPN value 

plotted along the y-axis. Now the major project risks can 

be visually recognized as those that have both an RSV and 

an RPN above the respective critical value. The critical 

values for the RSV and RPN are highlighted on the Fig. 4 

by the red dotted vertical and horizontal lines.  

 

Fig. 4. Scatter Diagram. 

Basing on the RFMEA method all risks that have RSV 

and RPN values greater than these critical values (those 

that reside in the top right-hand quadrant of the scatter 

diagram) are thus categorized as the highest priority risks. 

For the more accurately determination of risk significance 

we use all the quadrants of the diagram.  

As the severity of each risk factor measures the time 

and cost impact of the project, the critical value of the 

RSV shows that the factors with the value greater than 25 

will affect mostly project schedule. Adding risk priority, 

we define that risk factors with the RPN value more than 

125 will have more influence on the project cost. Since 

some factors have low score value but high priority, as for 

example risk named 4F, we cannot just skip it. The same 

situation is with the factors with low priority and high 

score value, as for example risk factor named 3D. 

Therefore, we describe and title on Fig. 5 each quarter of 

the scatter diagram, conformably time and cost influence 

on the project.  

Risk factors that belong to quadrant 1 are considered 

as low risks and are named “clouds”. The impact of the 

risks on the project and company is insignificant and 

factors can be accepted, but monitored. Quadrant 2 and 4 

are for medium risks, called “windstorms” and 

“downpours”, that require control of all contributing 

sources. A handling plan or risk milestones can be 

developed for risks of quadrant 2. Considering these risks 

time reserves in the project schedule must be done. For 

risks in quadrant 4 must be added addition control on 

budget plan. These shall be reviewed more often to ensure 

that they are not turning into high risks.  

Quadrant 3 has the most vulnerable factors with 

significant impact, they are called critical and named as 

“tsunami”. The project managers of an engineering 

company must take in consideration time and cost impact 

of each “tsunami” factor to the whole project. A detailed 

plan of risk treatment and systematic review are needed. 

Referring to the risk matrix in Fig. 5 and Scatter Diagram 

on Fig. 4 the critical and catastrophic risks for our risk 

project assessment are: 2T, 3T, 2P and 1P and are 

considered for further study.  

 

Fig. 5. Risk Matrix. 
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3.3.2. Overall Impact on Project 

For estimation of total time and cost impact of the risks 

to the project success statistical methods can be used. For 

a general and not detailed idea of the overruns we will 

examine risk factors with the highest priority. The 

severity of the concrete risk factors is stated by time and 

cost overruns in Table 6. Further statistical characteristics 

are used to analyze risk impact.   

Let 𝑋 be a random variable. The 𝑟𝑡ℎ moment of 𝑋 

about zero is defined by  

𝜇`𝑟 = 𝐸(𝑋𝑟) = ∑ 𝑋𝑟𝑝(𝑥)𝑥  ,                (3) 

if 𝑋 is discrete. 

The first moment about zero is the mean or expected 

value of the random variable and is denoted by 𝜇; thus 

𝜇`1 = 𝜇 = 𝐸(𝑋). Again, the 𝑟𝑡ℎ central moment of X or 

the 𝑟𝑡ℎ moment about the mean of X is defined by  

𝜇𝑟 = 𝐸(𝑋 − 𝜇)𝑟 = ∑ (𝑋 − 𝜇)𝑟𝑝(𝑥)𝑥  ,        (4) 

if 𝑋 is discrete. 

The second central moment, 

𝜇2 = 𝐸(𝑋 − 𝜇)2,                         (5) 

is known as the variance of the random variable. [9] 

Table  6. Expected Value of critical factors. 

Risk 

Factor 

Severity 

P 

Expected Value of Severity 

Overrun Overrun 

Time Cost Time Cost 

(CW) (K€) (CW) (K€) 

2T 5 2 0,26 1,32 0,53 

3T 5 3 0,21 1,05 0,63 

1P 7 4 0,21 1,47 0,84 

2P 3 2 0,32 0,95 0,63 

    4,8 2,63 

 

The analysis, using equation (3) revealed that the 

project is expected to have experienced with 4,8 calendar 

weeks delay and 2,63 thousand Euro costs overrun, 

considering the critical “tsunami” risks. The results can be 

used in further to derive the expected time and cost 

overrun along with the respective standard deviations, 

using formulas (4) and (5), in the risk assessment of all 

risk factors.  

3.4. Risk Treatment 

Risk treatment is the process of selecting and 

implementing measures to modify the risk. Risk treatment 

includes as its major element, risk control, but extends 

further to, for example, risk avoidance, risk transfer, risk 

financing. Any system of risk treatment should provide as 

a minimum: effective and efficient operation of the 

organization, effective internal controls and compliance 

with laws and regulations. [10] 

Having identified and evaluated the risks in the 

previous steps of our risk assessment, the next step 

involves the identification of alternative appropriate 

actions for managing these risks, the evaluation and 

assessment of their results or impact and the specification 

and implementation of treatment plans. In general, the 

cost of managing a risk needs to be compared with the 

benefits obtained or expected. Treatment plan can be done 

for each crucial factor generally for a category, or for a 

quadrant. Risk treatment options are shown in Fig. 6. 

Management or treatment options for risks expected to 

have positive outcome include. The future work of the 

paper includes development of treatment options for each 

critical factor.  

 
Fig. 6. Risk Treatment Options. 

3.5. Risk Monitoring and Review  

Effective risk management requires a reporting and 

review structure to ensure that risks are effectively 

identified and assessed and that appropriate controls and 

responses are in place. The risk monitoring process should 

provide assurance that there are appropriate controls in 

place for the organization’s activities and that the 

procedures are understood and followed. [10]  

Monitoring and review are two distinct processes 

intended to detect change and determine the ongoing 

validity of assumptions. Both are necessary to ensure that 

a company maintains a current and correct understanding 

of its risks, and that those risks remain within its risk 

criteria.  

This stage in risk management requires a systematic 

approach, integrated into an organization’s management 

systems, that reflects the speed at which change occurs 

within the internal and external environment. Tools and 

techniques for risk monitoring and control are for 

example: risk audit, variance and trend analysis, technical 

performance measurement. It could take some time to find 

which ones suit a business or a project. Risk monitoring 

is intended to be a systematic, on-going process across the 

entire project lifecycle.  
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4. Conclusion 

The risk management knowledge area is vital to the 

project management process, and organizations must 

make an effort to ensure the tools they are using are 

providing with the required level of insight and value. 

This study suggests a project management model with the 

application of risk management principles.  

The main effort is to investigate the effectiveness of 

the advanced risk tool RFMEA method, is based on the 

FMEA technique, modified for project risk management. 

Traditional risk assessment tools adopt only a two-

dimensional risk-rating matrix to calculate the risk score 

for project risk factors. Suggested quantitative approach 

includes one more variable detection factor. The main 

idea of this study is exact determination risk severity 

related to the time and cost impact.  

The risk assessment begun with the identification of 

risk factors, that have been divided into 4 categories. Each 

factor was described by three variables: severity, 

occurrence and detection. Evaluating both the risk score 

and risk priority value critical risks were found. For 

qualitative analysis a risk matrix was designed 

considering diverse levels of risk’s time and cost impact 

to the project and organization. It gives an efficient and 

comprehensive overview of risk factors in R&D project. 

By determining for each critical risk factor called 

“tsunami” its time and cost overrun, was defined expected 

increase in project duration and the expected cost overrun 

of the project.  

To prevent company`s big losses quantitative and 

qualitative analysis requires immediate risk response 

planning. A matrix of risk treatment options for every 

category is suggested. But because each factor is specific 

and has different variables risk treatment plan requests a 

project management model. To help the management in 

project making objective decisions this approach should 

be exact and analyze detailly effect on various activities 

and responses. This is an opportunity for further research 

in this area.   

The future work on the project includes detailed risk 

treatment responses that refers to the most prioritized risk 

factors. The responses will be chosen by the least impact 

of the project to the engineering companies. Both the time 

and cost impact, that define severity of a risk, will be 

converted as exact as it is possible to the expected money 

value. Once we will have chosen treatment suggestions 

with the least expected money value, the right risk 

treatment system will be composed.  

Current contribution of this paper and proposed risk 

management methodology is that engineering manager 

can use this tool and format as a simplex way to keep 

one’s eye on project and arrange risks. The provided 

information and risk assessment can be used to improve 

project success by focusing on key risks. The main reason 

of project is interrelated with the idea that risk 

management process in an organization must become part 

of the culture. 
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Příloha 2 – Organizační struktura společnosti Rapid 

Tooling s.r.o. 
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Příloha 3 – Finanční ukazatele společnosti 

 

Vývoj aktiv společnosti [interní zdroje společnosti] 

 

Vývoj tržeb společnosti [interní zdroje společnosti] 
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Vývoj zisku v tis. Kč [interní zdroje společnosti] 
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Příloha 4 - Dotazník 

Dobrý den, 

Věnujte prosím několik minut svého času k vyplnění následujícího dotazníku. Informace obsazené 

v dotazníku budou použity do diplomové práce.  

Jméno firmy nebude nikde v závěrečné práce zveřejněno.  

Děkuji moc za vyplnění.  

Otázka č.1.  

Jak dlouho pracujete ve společnosti? 

1) Méně než 1 rok 

2) 1-3 roky 

3) 3-5 let 

4) Více než 5 let 

Otázka č.2.  

Jak přibližně podle Vašeho odhadu vzrostl zájem o tuto technologii oproti počátku nabízení 3D 

tisku komerčně? 

1) 0 – 20 % 

2) 20 – 40 % 

3) 40 – 60 % 

4) 60 – 80 % 

5) 80 – 100 % 

Otázka č.3.  

Jak velké většinou jsou zakázky na výrobu prototypů ve vaší společnosti? 

1) 1 ks - 5 ks 

2) 5 ks– 25 ks 

3) 25 ks – 40 ks 

4) 40 ks – 100 ks 

5) Vice než 100 ks 
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Otázka č.4.  

Před zahájením určitého projektu provádíte analýzu projektových rizik pro výrobu konkrétního 

výrobku?  

1) Ano, samozřejmě 

2) Málokdy se provádí analýza rizik  

3) Nikdy ne hodnotíme rizika 

Otázka č.5.  

Jak často v průběhu tisku prototypového modelu náklady na projekt přesahují předpokládaný 

rozpočet? 

1) Ano, vždy přesahují 

2) Často 

3) Skoro vůbec ne 

4) Velmi zřídka 

Otázka č.6.  

Podle Vašeho názoru, rizika, jaké kategorii mají NEJVĚTŠÍ NEGATIVNÍ dopad na finanční 

stránku realizovaných projektů ve Vašem podniku? 

1) Rizika nákupu (Moznosti ve výběru dodavatele, nákupní podmínky, nákup speciálních 

materiálů, lokalizace výroby) 

2) Manažerská rizika (Harmonogram projektu, projektový tým a organizace, management 

projektu) 

3) Technická rizika (Technicky koncept projektu, novost, nároky na parametry, technické 

normy a standardy, výroba, technické moznosti dodavatelů, zkoušky, balení, přeprava) 

4) Finanční rizika (Financování projektu, dane, dotace, clo, směnný kurz, inflace, náklady 

projektu) 

5) Jiná (Garance a servis, Legislativní) 

Otázka č.7.  

Podle Vašeho názoru, rizika, jaké skupiny mají NEJMENŠÍ dopad na finanční stránku 

realizovaných projektů ve Vašem podniku? 

1) Rizika nákupu (Moznosti ve výběru dodavatele, nákupní podmínky, nákup speciálních 

materiálů, lokalizace výroby) 
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2) Manažerská rizika (Harmonogram projektu, projektový tým a organizace, management 

projektu) 

3) Technická rizika (Technicky koncept projektu, novost, nároky na parametry, technické 

normy a standardy, výroba, technické moznosti dodavatelů, zkoušky, balení, přeprava) 

4) Finanční rizika (Financování projektu, dane, dotace, clo, směnný kurz, inflace, náklady 

projektu) 

5) Jiná (Garance a servis, Legislativní) 

Otázka č.8.  

Z osobních zkušenosti a znalosti, jaká položka při rozpočtu nákladů na jeden výrobek tvoří jeho 

NEJVYŠŠÍ část? 

1) Spotřeba materiálu  

2) Pracovní mzda operátora výroby 

3) Náklady na strojní vybavení 

4) Vytvoření CAD modelu 

5) Spotřeba energie 

6) Náklady na údržbu stroje 

Otázka č.9.  

Z osobních zkušenosti a znalosti, jaká položka při rozpočtu nákladů na jeden výrobek tvoří jeho 

NEJMENŠÍ část? 

1) Spotřeba materiálu  

2) Pracovní mzda operátora výroby 

3) Náklady na strojní vybavení 

4) Vytvoření CAD modelu 

5) Spotřeba energie 

6) Náklady na údržbu stroje 

Otázka č.10.  

Jak často při výrobě prototypu o se setkáváte s problémem, že dodavatel Vám dodal materiál 

nevhodné kvality? 

1) Podobné problémy se vyskytovali v minulosti a měli spatný dopad 

2) S tím jsme neměli zkušenosti 

3) Nevím 



117 

 

Otázka č.11.  

Byli jste nuceni alespoň jedenkrát po výrobě prototypů měnit jeho design, protože neodpovídal 

požadavkům zákazníka? 

1) Ano, to se stávalo 

2) Ne, s podobným problémem nemáme zkušenosti 

Otázka č.12.  

Provádí se kontrola SW vybavení před zahájením každého projektu? 

1) 3D tiskárny kontrolujeme pořad 

2) Spoléháme se na naše stroje a neověřujeme je často 

Otázka č.13.  

V průběhu působení společnosti a realizace různých projektů pro zákazníky, vyskytoval se 

problém spojený se pravděpodobnosti ztráty tržeb? 

1) Ne, všichni naše zákazníky kontrolujeme předem na finanční stabilitu 

2) Ano, s tím jsme měli zkušenost několikrát 

Otázka č.14.  

Existuje pravděpodobnost, že vytvořený Vámi 3D CAD model prototypu následně bude 

potřebovat provedení změn? 

1) Ano, existuje 

2) Ne, vytváříme CAD model od začátku správně a vyhovuje požadavkům zákazníka a 

výroby  

Otázka č.15.  

Nabízí-li Vám vedení společnosti možnost navštěvovat tréninky a zvyšovat úroveň Vaší 

kvalifikace? 

1) Ano, průběžně absolvujeme skolení  

2) Osobně danou možnost v rámci společnosti nemám  

 

Zdroj: https://forms.gle/5BFCcfzpfqMUQ3ps6 

 

https://forms.gle/5BFCcfzpfqMUQ3ps6
https://forms.gle/5BFCcfzpfqMUQ3ps6
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Příloha 5 – Kvantifikace rizika metodou “trojúhelník” 

 

 

Optimistická 

hodnota

Nejpravděpodobnější 

hodnota

Pesimistická 

hodnota

Očekávaná 

hodnota

Č. Název rizika Identifikátor O P O N P E Riziko Finanční dopad Položka nákladů 

1. Zvýšení ceny materiálu Fin1 2,5% 9,0% 6 873 Kč          7 049 Kč                     7 684 Kč          7 202 Kč               153 Kč           2,17% Variabilní 

2. Vysoka spotřeba energie Fin2 1,7% 8,5% 41 576 Kč        42 295 Kč                   45 890 Kč        43 253 Kč             959 Kč           2,27% Variabilní 

3. Zvýšení nákladů na pracoviště Fin3 4,3% 11,0% 33 730 Kč        35 246 Kč                   39 123 Kč        36 033 Kč             787 Kč           2,23% Variabilní 

4. Pravděpodobnost ztráty tržby Fin4 7,0% 16,2% 807 Kč             868 Kč                        1 008 Kč          894 Kč                  27 Kč             3,07% Fixní

5. Zvýšení nákladů na údržbu stroje Fin5 8,5% 14,0% 12 528 Kč        13 692 Kč                   15 608 Kč        13 943 Kč             251 Kč           1,83% Variabilní 

6. Neověřený výrobní postup Tech1 4,7% 11,4% 19 766 Kč        20 741 Kč                   23 105 Kč        21 204 Kč             463 Kč           2,23% Variabilní 

7. Defektní design Tech2 7,8% 22,5% 100 989 Kč      109 532 Kč                 134 177 Kč      114 900 Kč          5 367 Kč        4,90% Fixní

8. HW vybavení stroje Tech3 8,0% 12,0% 251 925 Kč      273 831 Kč                 306 691 Kč      277 482 Kč          3 651 Kč        1,33% Fixní

9. Kvalita CAD modelu Tech4 5,0% 13,3% 120 540 Kč      126 884 Kč                 143 760 Kč      130 395 Kč          3 510 Kč        2,77% Fixní

10. Nevhodná kvalita materiálu N1 6,5% 18,4% 290 001 Kč      310 161 Kč                 367 231 Kč      322 464 Kč          12 303 Kč      3,97% Variabilní 

11. Dodací lhůta materiálu N2 3,0% 12,1% 13 544 Kč        13 963 Kč                   15 652 Kč        14 386 Kč             424 Kč           3,03% Fixní

12. Zkušenost operátora Man1 4,8% 12,0% 20 132 Kč        21 147 Kč                   23 685 Kč        21 655 Kč             508 Kč           2,40% Fixní

13. Nízká rychlost výroby Man2 9,3% 14,5% 249 349 Kč      274 916 Kč                 314 778 Kč      279 681 Kč          4 765 Kč        1,73% Variabilní 

14. Nevyhovující termín dodaní Man3 4,0% 8,2% 53 617 Kč        55 851 Kč                   60 430 Kč        56 633 Kč             782 Kč           1,40% Fixní

1 340 124 Kč    33 949 Kč   35,3%

Hodnota změny HodnoceníRegistr rizik


