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Abstrakt
Bakalářská práce se zabývá projektovým 
řízením. Cílem této bakalářské práce je 
vypracovat plno-hodnotný projekt na stavbu 
střechy. Práce je rozdělena do dvou částí-
teoretickou a praktickou. Teoretická část 
obsahuje základní pojmy a dále seznamuje s 
metodami projektového řízení. 
V praktické části jsou metody aplikovány na 
konkrétní projekt. Jedná se o projekt stavby 
střechy rodinného domu.

Abstract
The bachelor thesis deals with project 
management. The aim of this bachelor thesis is 
to develop a full- fledged roof construction 
project. Thesis is divided into two parts-
theoretical and practical.
Theoretical part includes basic concepts and 
introduces methods of project management.
In the practical part the methods are applied to 
a specific project. It is project of building a 
house roof.
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Metodika
V teoretické části jsou vysvětleny základní 
pojmy jako je projekt, portfolio a program. 
Dále seznamuje s metodami projektového 

řízení jako je SWOT analýza, zakládací listina, 
SMART pravidlo, WBS, tabulka aktivit, Ganttův

diagram, zdroje, rozpočet, analýza rizik a 
zainteresované strany. 

V praktické části bakalářské práce jsou metody 
z teoretické části použity projektu. Pro tuto 

bakalářskou práci jsem si vybrala projekt 
stavba střechy rodinného domu. Dále jsem 

čerpala z praxe, kde mi byly propůjčeny 
materiály z firmy Klempířství Jan Černý.

Závěr
Získala jsem znalosti a zkušenosti do budoucna.                                         

Nejdůležitější je si vše dopředu rozmyslet a   
propočítat, než se do samotného projektu pustím. 
Projekt, který jsem si pro svoji bakalářskou práci 
vybrala byl vypracován pro firmu Klempířství Jan 

Černý, z důvodu pomoci při jejich budoucích 
stavbách. 

K naplánování projektu jsem použila metody, které 
jsou zmíněné v teoretické části. Bylo spočítáno, že 

se na projektu budou podílet 4 zaměstnanci z firmy 
Klempířství Jan Černý a dodavatel materiálu. Stavba 

střechy bude trvat 13 dní.

Literatura
1. Bartošová, H. B. (2011). Projektový 

management. Praha: Vysoká škola regionálního 
rozvoje

2. Dolanský, V. M. (1996). Projektový 
management. Praha: Grada

3.Fotr, J. S. (2011). Investiční rozhodování a 
řízení. Praha: Grada

 

 

Střecha

Příprava

Folie Latě

Krytina

Pokládka Řezání

Klempířsk
é práce

Okapy Okapnice
Hromosv

ody


