
 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

Fakulta strojní 

Ústav řízení a ekonomiky podniku 

 

  

                   Praha 2018 / 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Systém pro optimalizaci plánu  

engineeringových projektů 

 

System for optimization  

of engineering project plan 

Disertační práce 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ing. Lhota Jan 

Školitel: doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Za efektivní a velmi přínosnou podporu při zpracování tohoto tématu bych velmi rád 

poděkoval: 

Především panu  

doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D., 

prof. Ing. František Freiberg, CSc., 

Dále také za cenné rady a připomínky panu 

doc. Ing. Jan Kožíšek, CSc., 

Ing. Přemysl Hobza, Ph.D.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

 

Prohlašuji, že jsem tuto disertační práci vypracoval samostatně a výhradně s 

použitím citovaných pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů. 

Nemám námitky proti užití tohoto školního díla ve smyslu § 60 zákona č. 121/2000 

Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon). 

 

V Praze dne 18.12.2019 

………………………………………………….. 

Ing. Jan Lhota   



 

 

Anotace 

Oblastí výzkumu předkládané disertační práce je projektové plánování předvýrobních etap 

v engineeringu. Hlavním cílem je nalezení a identifikování klíčových ukazatelů, které mají 

rozhodující vliv na úspěšnost vývojového procesu plánování engineeringových projektů. Dále 

zaměření se na vytvoření komplexního funkčního kvantitativního nástroje pro identifikaci 

slabých míst procesu plánování a jeho následné ověření v praxi. Projektový management 

prošel značným vývojem, je a bude nutné zajišťovat nové pozice, oblasti a nástroje pokrývající 

Průmysl 4.0 a ostatní digitální oblasti z důvodu zlepšení produktivity, flexibility, kvality a rychlosti 

v oblastech vývoje, výzkumu i produkce jako celku. Výzkum a vývoj jsou klíčové oblasti pro 

navýšení přidané hodnoty produktu, je důležité těmto věnovat maximální pozornost. V rámci 

této práce byl nejprve zpracován teoretický rozbor problematiky projektového managementu, 

kde byl uveden jeho aktuální stav, klasické i moderní přístupy a plánování projektů jako nedílné 

součásti celého procesu. Dále byl vytvořen přehled projektových nákladů, jakožto významné 

oblasti z hlediska eliminace plýtvání. Poté byly popsány klíčové ukazatele projektů sloužící k 

hodnocení situace podniku. Následně je uveden výzkum a vývoj v oblasti engineeringu pro 

nastínění komplexního pohledu na zkoumanou problematiku. Návrhová část disertační práce 

je zaměřena na analyzování a definování klíčových ukazatelů projektového řízení v 

engineeringu, které významně ovlivňují úspěšnost a kvalitu celého procesu plánování i jeho 

výsledků. Práce se také zabývá vytvořením komplexního funkčního kvantitativního nástroje 

jakožto systému integrovaných měřítek pro zajištění redukce slabých míst a eliminace plýtvání 

v procesu plánování. Vytvořený kvantitativní nástroj byl poté ověřen v praxi pomocí case study. 

V disertační práci bylo dále provedeno detailní profilování velkých projektů z důvodu premisy 

jejich neefektivity. 

Annotation 

The research area of this dissertation is project planning of pre-production stages in 
engineering. The main aim is to find and identify key indicators that have a decisive influence 
on the success of the development process of engineering project planning. It also focuses on 
the creation of a comprehensive functional quantitative tool for identifying weaknesses of the 
planning process and its subsequent verification in practice. Project management has 
undergone considerable development, it is and will be necessary to secure new positions, areas 
and tools that will cover Industry 4.0 and other digital areas in order to improve productivity, 
flexibility, quality and speed in research, development and production as a whole. Research 
and development are key areas for increasing the added value of a product, it is important to 
pay maximum attention to these. In the framework of this work, the theoretical analysis of project 
management issues was processed, where its current status, classical and modern 
approaches, and project planning were presented as an integral part of the whole process. 
Furthermore, an overview of project costs was created as an important area in terms of waste 
elimination. Then were described the key project indicators used to assess the situation of the 
company. Subsequently, research and development in the field of engineering are presented 
to outline a comprehensive view of the researched issue. The practical part of the thesis is 
focused on analyzing and defining key project management indicators in engineering, which 
significantly influence the success and quality of the whole planning process and its results. The 
thesis also deals with the creation of a complex functional quantitative tool as a system of 
integrated scales to ensure the reduction of weak points and elimination of waste in the planning 
process. The created quantitative tool was then verified in practice using a case study. The 
dissertation thesis also included detailed profiling of large projects due to the premise of their 
inefficiency. 



 

 

Přehled použité symboliky 

▪ BA – Business analysis – Vyhodnocuje celkový výkon firmy pomocí 
váženého skóre, analýzy finančního poměru a ekonomické přidané hodnoty 

▪ BI – Business intelligence – Přístup k implementaci strategie, ve kterém 
účetní používá data k pochopení a analýze výkonnosti podniku 

▪ BSC – Balanced Scorecard   

▪ CA – Cost Accounting – Nákladové účetnictví 

▪ CM – Cost Management – Management nákladů 

▪ FEP – Funkční efektivita projektu  

▪ FSP – Funkční síla podniku   

▪ FNkP – Funkční nákladovost projektu   

▪ FPP – Funkční pracnost projektu   

▪ FZP – Funkční ziskovost projektu   

▪ FCHP – Funkční chybovost projektu  

▪ FTSP – Funkční technická složitost projektu  

▪ FNrP – Funkční nárokování projektu   

▪ KPI – Key Performance Indicators – Klíčové ukazatele výkonnosti 

▪ MA – Management Accounting – Manažerské účetnictví 

▪ PaDM – Planning and decision making – Rozpočtování a plánování zisků, 
řízení peněžních toků a další rozhodnutí týkající se operací 

▪ PMI – Project Management Institute   

▪ VaV – Výzkum a vývoj  

▪ VAA – Value-added activity – Aktivita, která přispívá k hodnotě a spokojenosti 
zákazníka nebo uspokojuje organizační potřeby 

▪ VCH – Value chain – Analytický nástroj, který firmy používají k identifikaci 
konkrétních kroků, které jsou potřebné pro poskytování produktu nebo služby 
zákazníkovi 
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1. Úvod 

Obecně každé podnikání je soustavná činnost provozovaná podnikatelem za 

účelem dosažení zisku. Z důvodu zajištění optimálního a ustáleného procesu 

dosahování zisku musí podniky v první řadě znát své plánované náklady a efektivně 

je alokovat, rovněž pro jejich optimální využití. Projektový management je pro 

engineeringové podniky základním stavebním prvkem v rámci procesu dosahování 

výše zmíněného zisku. Plánování projektů jako takové je významným klíčovým 

procesem u veškerých následně realizovaných projektů, a to z hlediska všech nutných 

vstupních i výstupních faktorů projektu. Kde není plán, nelze nic řídit, tudíž k 

relevantnímu a optimálnímu řízení projektu je nutný perfektní projektový plán. Tímto 

se dostáváme k jádru plánování projektů, což je proces, který by podniky neměly 

podceňovat, a to především z důvodu dosažení nejvyššího možného zisku, ale také z 

důvodu uspokojení potřeb a přání zákazníka či zajištění strategických plánů podniku.  

Plánování projektů je definováno základními hranicemi, jimiž jsou na jedné straně 

aspekty technického charakteru jako je například specifikace výrobku, a na straně 

druhé aspekty organizační, při kterých musíme plánovat a řídit veškeré procesy i 

činnosti, které jsou nezbytné pro úspěšné dodržení parametrů plánovaného projektu. 

Relevantní plánování projektů je pro podniky, nejen v současné době, jednou z 

priorit, a to především z důvodu včasného zjištění veškerých požadavků a náležitostí 

nutných k realizaci tohoto plánovaného projektu. Plánování je rovněž nástrojem pro 

kontrolu plnění všech naplánovaných vstupů, a tedy ke zjištění možných odchylek při 

plnění tohoto plánu. Každý podnik má své vlastní know-how a vlastní interní postupy 

při plánování projektů. Nicméně, ani jedna ze zmíněných metod není v současné době 

schopna efektivně plánovat a následně vyhodnocovat odchylky plánu v jeho rané fázi, 

tedy ve fázi samotného plánování. Definováním a komplexním vyhodnocením 

klíčových ukazatelů ovlivňujících průběh a výsledek plánu projektového řízení by bylo 

dosaženo nejen zajištění relevantního a transparentního pohledu na problematiku 

plánování a řízení engineeringových projektů, ale také redukce plýtvání v této oblasti. 

Současná dostupná teoretická a praktická témata se touto problematikou v oblasti 

engineeringu nezabývají. Celosvětově nebyl tento výzkum na úrovni projektového 

managementu doposud řešen.   
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 Plánování nákladů a technických prací na projektu je klíčové pro zajištění 

celkového hladkého průběhu projektu, ale také pro vytvoření relevantního plánu, který 

nejen bude atraktivní pro zákazníka, ale také optimální pro zpracovatele. Přestože za 

sebou mají metody strategického nákladového řízení relativně dlouhý vývoj, (od 

počátku 20. století), kdy se základní principy metod nákladového plánování 

uplatňovaly například v Baťových závodech, zaměření na předvýrobní etapy 

nezaznamenalo znatelný rozvoj v oblasti přesného alokování výzkumných a 

vývojových nákladů, přestože mají podniky v předvýrobních etapách větší možnosti 

ovlivňovat celkové budoucí náklady těchto produktů. Tento trend je pravděpodobně 

zapříčiněn velmi obtížnou alokací těchto nákladů na jednotlivé činnosti a procesy.  

Z uvedeného vyplývá, že je nutné soustředit se na předvýrobní etapy, v nichž se 

nejen plánují a navrhují náklady vývojového charakteru, ale také se zde spotřebovávají 

náklady režijního charakteru. Tyto náklady ovšem nebývají jasně plánované ani 

relevantně alokované. Stále se na tyto předvýrobní etapy pohlíží jako na jednu z fází 

moderních metod řízení nákladů. Právě v této etapě dochází ke snižování výrobních 

nákladů a nákladů pro uživatele či recyklaci i likvidaci produktu. Je tedy nutné na 

zmiňované předvýrobní etapy pohlížet jako na samostatný celek, kde by mělo 

docházet nejen k úsporám nákladů výrobního a provozního charakteru produktu, ale 

též k úsporám v oblasti vývoje. Dále také z důvodu neustálého tlaku na tyto 

předvýrobní fáze i růstu Průmyslu 4.0, nástupu digitalizace či neustálé globalizace trhu. 

Tento přístup bude v následujících letech pro engineeringové podniky klíčový, jelikož 

jsou navázány na výrobní podniky a celkově výrobní průmysl i výzkumná či vývojová 

odvětví.  

Nástroje spojené se současnou digitalizací či s Průmyslem 4.0 nemusí být součástí 

jen výrobních podniků, tzn. výroby jako takové, ale měly by být součástí také 

engineeringových podnikatelských subjektů, jimž by měly sloužit k manažerským 

rozhodnutím v oblasti projektového managementu. Takovéto nástroje jsou v současné 

době velmi potřebné z důvodu optimalizace oblasti projektového řízení.   

Systém měřítek umožňující rychlé, komplexní a relevantní hodnocení vývojových 

projektů již v procesu plánování nebyl doposud vytvořen, což může mít velmi negativní 

dopady nejen na výsledky těchto projektů, ale též na jejich výslednou kvalitu. Systémy 

měření výkonu jsou nyní v podnicích relativně hojně využívány, ovšem v rámci 
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projektového plánování není stále nastaven relevantní systém měřítek ani výstupů. 

Systém či nástroj, který je schopen komplexně hodnotit projekty ve fázi plánu a 

následně tyto skutečnosti sledovat i v procesu realizace projektu je zcela unikátní.  
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2. Kritická rešerše současného stavu 

Předpokladem k vytvoření přehledu současného stavu řešení problematiky z 

hlediska tématu disertační práce, tedy z hlediska projektového plánování a řízení v 

engineeringové oblasti, je shromáždění a prostudování vybrané relevantní literatury. 

Pro sestavení a kompletní provedení uvedené rešerše vybrané literatury byly využity 

zahraniční i české odborné publikace zahrnující teoretické aspekty a poznatky z oblasti 

manažerské praxe a vnitropodnikové ekonomiky. Dále byly prostudovány vybrané 

články z odborných periodik obsahující cenné informace týkající se zkoumané 

problematiky. 

 

2.1 Struktura zdrojů 

Vzhledem k rozsáhlosti výzkumu problematiky projektového plánování a 

managementu bylo nejprve nezbytné se v této oblasti zorientovat, tuto rozčlenit a 

vytvořit tak komplexní přehled znalostí o tématu této disertační práce. Rešeršní cíle 

byly rozděleny do 3 oblastí: 

1) Získání základního přehledu o dané problematice  

2) Rozšíření tohoto přehledu o aktuální poznání v této problematice 

3) Nalezení slabých nebo neřešených míst v této oblasti 

Prostudované prameny byly v rámci komplexního zpracování zmiňované rešerše 

rozděleny do čtyř skupin: 

1) České monografie 

2) Zahraniční monografie 

3) Články v českých odborných periodikách a sbornících – toto téma neobsahují 

4) Články v odborných zahraničních periodikách a sbornících včetně internetových 

zdrojů 

 

Následující část disertační práce uvádí výčet nejvýznamnějších vybraných 

literárních publikací vztahujících se ke zkoumané problematice. Veškerá prostudovaná 

rešeršní literatura je uvedena v seznamu literatury této práce. 
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1) Popesko, B. Moderní metody řízení nákladů (jak dosáhnout efektivního 

vynakládání nákladů a jejich snížení), Praha: Grada Publishing, 2016, s. 264, 

ISBN 978-80-247-5773-5. 

Uvedené publikaci přikládám největší význam, a to především z důvodu 

komplexnosti a transparentnosti publikovaných metod. Publikace je rozdělena do 

několika kapitol, ve kterých je rozebíráno využití a problematika tradičních kalkulačních 

a moderních metod. Hlavní přínos této publikace pro mojí disertační práci spočívá 

v kritice a popisu moderních kalkulačních metod, které by měly efektivně plánovat a 

následně alokovat tyto náklady na jednotlivé celky či fáze. Nicméně z hlediska dalšího 

detailního výzkumu se systém plánování výzkumných a vývojových 

(engineeringových) projektů nedokázal přizpůsobit aktuálním trendům a nejsou zde 

jasně popsané postupy ani možnosti, jak relevantně hodnotit dané plány a výstupy 

těchto projektů. Podniky tedy často v těchto počátečních fázích plánují projekty a 

jejich náklady pomocí vytvořených kalkulačních nástrojů či dle znalostí a 

schopností projektových manažerů, ovšem není zde jakýkoliv náznak 

relevantního a komplexního hodnocení zmiňovaných projektů vzhledem k jejich 

vývoji v podniku či trhu samotnému. Engineeringové podniky v tomto ohledu nemají 

možnost jasně stanovit a řídit tyto naplánované projekty, což může ve výsledku 

znatelně ovlivnit nejen jejich celkové procesní výstupy, ale také plánované náklady, 

zisky a jiné. V této publikaci, jako v mnoha dalších, jsou tyto náklady rozplánovány na 

jednotlivé klíčové elementy produktu, ale stále se tyto náklady vztahují až na konečné 

produkty. Toto není pro engineeringové podniky, z hlediska hledání možných úspor či 

redukce plýtvání v engineeringové oblasti, možné v aktuální situaci použít. 

 

2) Hradecký, M., Lanča, J., Šiška, L. Manažerské účetnictví, Praha: Grada 

Publishing, 2008, s. 264, ISBN 978-80-247-7789-4. 

Tato publikace je obecným základem pro zjištění technik a postupů 

manažerského účetnictví, jež je nezbytný pro pochopení souvislostí panujících v tomto 

prostředí a jejich propojení s podnikovým účetnictvím. Jsou zde uvedena zajímavá 

historická fakta, která obohatila mé znalosti. Cituji: „Za projev pokrokovosti řízení 

koncernu Baťa lze považovat i skutečnost, že společnost již ve 30. letech minulého 
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století uplatňovala jednoduchý koncept řízení nákladů, který lze označit současným 

termínem cílové náklady (Target costing)“. (Hradecký, M., 2008, s. 70) 

 

3) Beran, Th. Oceňování výkonů v praxi vnitropodnikového řízení, Praha: ČVUT, 

2010, s. 220, ISBN 978-80-01-04998-3.  

Publikace docenta Theodora Berana je zaměřena na oblast vnitropodnikového 

řízení, na nástroje pro toto řízení a jejich vazby. V této publikaci jsou detailně popsány 

nové metody oceňování vnitropodnikových výkonů navržené pro praxi a jejich možné 

problémy, se kterými se můžeme setkat. Oceňování výkonů souvisí s mojí DP prací 

nepřímo. Je pohledem, který je v manažerském účetnictví, a především v 

managementu nákladů, zcela opomenut, přičemž z části souvisí s hodnotou výrobku, 

který chceme zákazníkovi dodat s co možná nejvyšší užitnou hodnotou. Z tohoto 

důvodu je uvedený pohled důležitý nejen pro jasné účtování, ale také z hlediska 

souvislostí mezi základním účetním systémem a manažerským účetnictvím. Problém 

oceňování výkonů a převedení těchto metod do fungujícího systému využitelného pro 

širší praktické využití je jedním z klíčových prvků, které mohou významně ovlivnit 

hodnotu takto navrženého systému a jejich využitelnost. Publikace objasňuje typické 

nástroje vnitřního řízení. 

 

4) Halim A. Boussabaine, Richard J. Kirkham, Whole Life-cycle Costing Risk 

and Risk Responses, Oxford, UK: Blackwell Publishing, 2004, s. 243, SBN 1–

4051–0786–3.  

Tato kniha pojednává o whole life-cycle costingu (WLCC), což je jedna z 

moderních metod plánování nákladů. Kniha je rozdělena do tří základních oddílů, kde 

každý oddíl popisuje důležitost WLCC v každé jeho fázi. Kniha je zaměřena na 

stavební průmysl, tedy i jednotlivé příklady jsou zaměřeny na stavby. Nicméně toto 

knize neubírá na důležitosti, a to z toho důvodu, že moderní metoda jako je WLCC je 

aplikovatelná podobně i ve strojírenském či jiném průmyslovém odvětví. 
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5) Edward J. Blocher, David E. Stout, Gary Cokins. Cost management : a 

strategic emphasis - 5th ed., 2010, ISBN 978-0-07-352694-2. 

Kniha je jedna z nejrozsáhlejších publikací zabývajících se managementem 

nákladů a strategií. Zmiňovaná kniha je rozdělena do čtyř základních částí popisujících 

základní informace o strategii, plánování a rozhodování, či o řízení rozděleném do 

operativní a strategické úrovně. Kniha také pojednává o jednotlivých moderních 

metodách plánování nákladů, jako je například target costing, life-cycle costing či 

strategic pricing. Jednotlivé metody jsou zde důkladně popsány i s praktickými příklady 

pro vysvětlení postupu krok po kroku. 

 

6) BROWNING, Tyson R. Planning, Tracking, and Reducing a Complex Project’s 

Value at Risk. Project Management Journal [online]. 2018, 50(1), 71-85 [cit. 

2019-06-16]. DOI: 10.1177/8756972818810967. ISSN 8756-9728. Dostupné z: 

http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/8756972818810967 

Tento článek pojednává o možnostech plánování, trackování a redukci možných 

rizik pomocí vyvinutého nástroje, který je schopen riziko hodnotit a převést do 

finančního hodnocení rizika plynoucího z vývojového projektu. Jde tedy o procesy 

spojené s analýzou rizika a možnosti finančního hodnocení technických parametrů 

vyvíjeného výrobku. Tento článek je jeden z nejvíce přínosných vzhledem k procesu 

hodnocení rizika a zjišťování výsledné hodnoty produktu vzhledem k finančnímu 

hodnocení. Důležitým výstupem je vytvořený procesní nástroj, za jehož pomoci je 

možné zhodnotit vyvíjený produkt ještě před započetím jeho vývoje. Tento článek byl 

největší inspirací pro mou disertační práci jak z hlediska vytvoření vlastního 

kvantitativního nástroje, který by byl schopen relevantně hodnotit plýtvání v rámci 

engineeringových projektů, tak také pro tvorbu klíčových ukazatelů, které tento proces 

hodnotí.   
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7) Jaroslava Kádárová, Katarína Teplická, Michaela Durkáčová, Marek Vida. 

Target Costing Calculation and Economics Gain for Companies. 2nd 

GLOBAL CONFERENCE on BUSINESS, ECONOMICS, MANAGEMENT and 

TOURISM, 30-31 October 2014, Prague, Czech Republic. Available online at 

www.sciencedirect.com 

Uvedený článek pojednává o základních principech TC a jeho přínosech pro 

výrobní, ale i nevýrobní podniky. Toto je velmi důležité, jelikož podniky by tuto metodiku 

měly využívat pro zlepšení efektivity svých procesů, a tedy snížení plánovaných, ale i 

konečných reálných nákladů. Článek se zabývá základní strukturou procesu TC a 

dalšími nástroji jako je např. hodnotová analýza, které jsou při TC nezbytné nejen pro 

správné využití této metodiky, ale také pro výsledné uspokojení požadavků zákazníka. 

Jde tedy o zaměření se na využití této metody (TC), která dokáže již v předvýrobních 

fázích snížit výrobní náklady, čímž je dosaženo uspokojení požadavků zákazníka na 

finální výrobek z důvodu, že je v dnešní době finální cena produktu pro zákazníka velmi 

důležitým prvkem při dodržení požadované výstupní kvality produktu. Článek je 

doplněn o případovou studii na téma porovnání kalkulace nákladů výroby PC desky 

pomocí běžných metod a metody TC.   

 

8) Tiago Pascoal Filomena, Francisco José Kliemann Neto, Michael Robert 

Duffey. Target costing operationalization during product development: Model 

and application. Int. J. Production Economics. Available online  

at www.sciencedirect.com. 

V tomto článku je rozebírána metoda TC z hlediska jednotlivých fází, přičemž 

největší podíl připadá na rozdělení základního procesu TC do 4 fází. Tyto fáze zahrnují 

proces definice produktu, tvorby kalkulace nákladů na vývoj, výrobu a následnou 

dekompozici těchto procesů na jednotlivé díly a funkce (prvky), které jsou lépe řiditelné 

v rámci vývojových fází. V tomto spočívá relevantní přínos zmiňované publikace. Právě 

z tohoto důvodu je pro mou disertační práci tato publikace důležitá, ovšem daná 

kalkulační metoda není dále detailněji řešena a strukturalizována, v čemž vidím 

současně její nedostatek. 
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9) Samaneh Sharafoddin. The Utilization of Target Costing and its 

Implementation Method in Iran. 1st International Conference on Applied 

Economics and Business, ICAEB 2015. Available online at 

www.sciencedirect.com. 

Publikace se zaměřuje na výhody TC v rámci předvýrobních fází a na produkty, 

které mají dlouhou životnost z důvodu zachování dlouhodobé profitability produktu. V 

publikaci jsou popsány klíčové nedostatky implementace metod TC v Íránu, a to z 

důvodu uzavřeného trhu v této lokalitě. Hlavní přednost této publikace vidím v řešení 

problematiky vývojových fází (design phase), které jsou z mého pohledu doposud 

velmi zanedbávanou fází nejen v rámci moderních metod řízení nákladů, ale 

především v ohledu na interní plánování engineeringových projektů. 

 

10) Norhafiza Bahrudin, Ruzita Jusoh. Target Cost Management (TCM): a case 

study of an automotive company. Global Conference on Business & Social 

Science-2014, GCBSS-2014, 15th & 16th Decemper Kuala Lumpur. Available 

online at www.sciencedirect.com. 

Článek se zaměřuje na implementaci metody TC mimo kontinent Japonska. 

Takováto implementace je v odborném prostředí považována za velmi obtížný proces, 

který je mnohdy špatně proveden. Tato případová studie zkoumala, jak se TCM 

praktikuje v Malajsii ve srovnání s Japonským teoretickým modelem a hlavní faktory 

ovlivňující návrh implementačního procesu TCM. V tomto článku je posuzován stupeň 

orientace na zákazníka v předvýrobních fázích procesu TCM a poznámka, že tento 

stupeň orientace může významně ovlivnit výsledný produkt. Nicméně uvedený proces, 

i přes jeho velký význam, nebyl v rámci této studie proveden v Japonsku, a tedy mohl 

významně ovlivnit výsledný produkt. Další poznámka, která mne v tomto článku 

zaujala je, že stupeň dostupnosti informací může ovlivnit design implementačního 

návrhu, což je pro mne relevantní poznámka. Další poznámka, která je v tomto článku 

publikována je, cituji: „Pokud jde o stanovení cílových nákladů, literatura poukazuje na 

to, že japonské společnosti rozdělují cílové náklady na každou nákladovou položku a 

hlavní funkce, jako je motor, převodovka či audio systém (Cooper & Slagmulder, 1999; 

Monden & Hamada, 1991). Následně nákladoví inženýři pro každou konstrukční 

skupinu rozloží cílové náklady do skupiny (Cooper & Slagmulder, 1999; Kato et al., 
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1995). V případě kontrolované společnosti byl proces stanovení cílových nákladů 

složitější. Toto bylo zapříčiněno tím, že od počáteční fáze nebyly celkové odhadované 

náklady schopny splnit celkové cílové náklady.“ (Bahrudin, N., 2015, s. 529). Dosažení 

cílových nákladů je tedy obecně značně problematické. K tomuto stavu dochází z 

důvodu, že náklady obecně nejsou často relevantně hodnoceny vzhledem k vývoji 

výsledných cen produktů, vývoji nákladů samotných apod. Celkový systém redukce 

nákladů by měl být také založen na schopnostech podniku zpětně hodnotit vývoj těchto 

nákladů v čase či relevantně je přiřazovat vzhledem k velikosti či technické náročnosti 

procesů. 

 

11) Diana Penciuc, Julien Le Duigou, Joanna Daaboul, Flore Vallet, Benoit 

Eynard. Product life cycle management approach for integration of 

engineering design and life cycle engineering.  

Publikace je úzce zaměřena na situaci, při níž pomocí snížení hmotnosti dopravních 

prostředků klesá spotřeba jejich paliva a narůstá poptávka po těchto vozidlech. Hlavní 

řešenou oblastí je problematika hliníkových slitin, které jsou v současné době značně 

využívány v dopravním průmyslu, ovšem při jejíž tvorbě se velmi zatěžuje životní 

prostředí. Z tohoto důvodu je nutné již v ranných fázích vývoje (designu) produktu dbát 

na optimalizační management celého životního procesu. V dnešní době je v 

automotive a aerospace průmyslu velké konkurenční prostředí díky němuž je důležité 

soustředit se na udržení stabilního růstu nejen produkčního, ale též ekonomického. 

Toto je jeden z důvodů, proč se soustředit na recyklovatelné zdroje, jimiž je možné 

snížit celkovou spotřebu zdrojů.  Cituji: „Udržitelnost je důležitý požadavek pro 

průmysl a informační management jedna z významných výzev tohoto století.“ 

(Penciuc, D., 2016, s. 381). Nicméně informační management, a tedy dalo by se říci 

know-how, a jeho sběr v engineeringovém prostředí není v současnosti efektivně 

řízen. Často dochází v podnikové praxi ke stále opakujícímu se hledání podobných 

informací, které jsou relevantní k hodnocení projektů a jejich nákladů, ale nikdo 

doposud nebyl schopen tyto informace komplexně analyzovat a zhodnotit. Tedy 

vytvořit takový komplexní nástroj, který by byl schopen relevantně hodnotit plánované 

engineeringové projekty. 
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12) Nadjib Bouikni, Louis Rivest, Alain Desrochers. A multiple views 

management system for concurrent engineering and PLM. Available online 

at www.sciencedirect.com.  

Tento článek pojednává o současném stavu engineeringového prostředí, kde 

konkurenční prostředí tlačí jednotlivé podniky k neustálému zlepšování. V rámci tohoto 

procesu se podniky snaží všemožnými způsoby zkracovat průběžnou dobu vývoje 

produktu (tedy času od myšlenky až po finální produkt dodaný na trh), přičemž ruku v 

ruce s touto činností jde další a to snižování nákladů na tyto činnosti. Výsledkem těchto 

činností by měla být vyšší přidaná hodnota produktu pro zákazníka (hodnota zaměřená 

na to, co zákazník opravdu požaduje a ne na to, co si podniky myslí, že by požadoval). 

Podniky, které tohoto dosáhnou, získají také konkurenční výhody svého zlepšeného 

produktu. Článek se zabývá vývojem výrobku a jednotlivými pohledy na produkt při 

jeho vývoji, které jsou důležité pro rozlišení jednotlivých nutných procesů vedoucích 

ke zlepšení celého produktu. Jde především o pohledy funkční, technické, výrobní a 

logistické, které si produkt s sebou nese. Tento stav je velmi důležitý nejen pro 

zákazníka, ale též pro podniky samotné, a to z důvodu, že pouze po podnikatelských 

subjektech majících schopnost uspokojit potřeby a přání zákazníka v požadovaném 

termínu a za přijatelnou cenu je na trhu velká poptávka. Snižování výsledné ceny je 

ovšem velmi často spojeno i se snížením kvality výrobku, čemuž by se mělo 

předejít systémovými opatřeními, které ale v současné situaci neexistují. 

 

13) Mohan Gopalakrishnan, Theresa Libby, Janet A. Samuels, Dan Swenson. The 

effect of cost goal specificity and new product development process on cost 

reduction performance. Available online at  www.sciencedirect.com.  

Uvedený článek pojednává o výzkumu a testování metod zadávání nákladových 

cílů jednotlivým pracovníkům v procesu designu produktů. V rámci tohoto testu byl 

proces designu rozdělen na dvě skupiny sekvenční a souběžné konstruování, a dále 

procesy snižování nákladů na obecné a specifické cíle. Při tomto procesu byla 

testována hypotéza, přičemž výsledek je relevantním vstupem pro můj další postup v 

rámci DP. Cituji: „Zjistili jsme, že povaha procesu návrhu (souběžného nebo 

sekvenčního vývoje nového produktu) snižuje vztah mezi specificitou cílů nákladů a 

snížením nákladů. Skupiny přiřazené konkrétnímu cíli nákladů snížily náklady více než 
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ty, jimž byl přiřazen cíl obecné ceny v sekvenčním stavu vývoje nového produktu (nízká 

nejistota), zatímco výkonnost snižování nákladů není lepší v rámci cílů specifických 

nákladů než v obecných cenách v souběžném stavu vývoje nového produktu (vysoká 

nejistota).“ (Gopalakrishnan, M., 2015, s. 2) 

 

14) D. Janz, W. Sihn. Product Redesign Using Value-Oriented Life Cycle Costing. 

Vienna University of Technology, Austria. Available online at  

www.sciencedirect.com 

Článek vysvětluje teoretický přístup a analýzy pro konstruktéry, s cílem 

optimalizovat náklady a provést redesign produktu pomocí hodnotově-orientovaného 

LCC (VOLCC). Tento přístup je modifikací již známého přístupu LCC, který v tomto 

případě poukazuje na systém jako celek, jehož strukturu nelze určit nebo vysvětlit 

pomocí zkoumání pouze jedné jeho části. Tento nový modifikovaný přístup je v článku 

popisován jako kombinace klasického LCC procesně orientovaného přístupu s 

hodnotovou analýzou a přístupem QFD. Pro pochopení vzniku nákladů v průběhu 

životního cyklu, je v tomto článku nastíněn proces efektu nákladů, který lépe popisuje 

náklady a jejich vztah k parametrům, které tyto náklady vytvářejí. 

 

15) Emekop EBUK, Hasret BALCIOGLU, Ph.D . Profit Maximization with Target 

Costing. International Journal of Economic Perspectives, 2011, Volume 5, 

Issue 3, 303-309. Available online at  www.sciencedirect.com 

Tento článek popisuje možnosti procesu implementace metody TC v organizaci a 

jeho základní články. TC je dále řídící iniciativou, která inženýrům navrhuje nástroj pro 

odhad nákladů a správnou volbu. V rámci procesu implementace je zde popisován 

průběh možné změny komponenty v plánovací fázi, jeho zavedení do sériové výroby 

a řízení změn, které jsou zaměřené na kontrolu skutečných výrobních nákladů. Jde 

tedy o analyzování nákladů před fází výroby a možnost jejich redukce právě před 

výrobní fází, která má ve výsledku velmi významný dopad na cílové náklady. 

 

http://www.sciencedirect.com/
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16) Paulo Afonso, Manuel Nunes, António Paisana, Ana Braga. The influence of 

time-to-market and target costing in the new product development success. 

Int. J. Production Economics. Available online at  www.sciencedirect.com 

Publikace se soustředí na popis problematiky TC v korelaci na rychlost uvedení 

produktu na trh (time to market – TtM). Výsledkem této publikace je zjištění, že 

společnosti, které tento přístup využívají, a tedy jsou schopny řídit jak TC, tak TtM, 

mají velkou úsporu v cyklu vývoje nového produktu, aniž by musely vytvářet 

kompromis v kvalitě či funkcionalitě produktu. Jako výsledek tohoto postupu mohou 

podniky získat větší podíl na trhu a hospodářský úspěch. Nicméně metoda TC a TtM 

nemá přímou korelaci, což znamená, že TtM může být ovlivňováno i jinými typy praktik 

nebo technik. 

 

17) Wulf-Peter Schmidt. Life Cycle Costing as Part of Design for Environment. 

DOI http://dx.doi.or~10.1065hca2003,04.110. Available online at  

www.sciencedirect.com 

Zmiňovaný článek se soustředí na metodu LCC a dopady designových řešení na 

prostředí (Design for Enviroment – DfE). Relevantní poznatky jsou obsaženy v 

ohodnocení jednotlivých engineeringových řešení a jejich dopadů na životní prostředí, 

které jsou kalkulovány již v těchto předvýrobních fázích. Nicméně tato metoda nemůže 

být využívána na všechny případy, zejména pokud je zahrnuto příliš mnoho nejistot a 

obecně použití LCC jako nástroje ve vývoji produktu je zatíženo požadavkem znalostí, 

a především zkušeností umožňujících interpretaci výsledků. Velmi zajímavá je 

poznámka cituji: „V zásadě je LCC odborným nástrojem, který mohou používat 

finanční odborníci nebo odborníci v oblasti životního cyklu.“ (Schmidt, P., 2003, s. 8) 
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2.2 Shrnutí poznatků z tuzemské a zahraniční literatury 

Mezi základní poznatky v rámci studia výše zmiňované literatury bych zařadil 

následující: 

1) Vzhledem k vymezeným cílům mé DP jsou procesy vývoje a výzkumu velmi 

často spojeny s velkou nejistotou způsobenou neznalostí chování těchto 

projektů. Přestože se v posledních letech poskytování některých detailních 

informací vrcholovému vedení, a především projektovým manažerům, jeví 

jako potřebné, nejsou ve větších podnicích tyto potřeby stále dostatečně 

naplňovány. Celkový systém měřítek, který by byl schopen relevantně 

hodnotit plány a výsledky projektů, a tedy i celkové znalosti o chování 

jednotlivých projektů, jsou potřebné nejen pro projektové manažery z 

hlediska možné optimalizace engineeringových plánů, ale především pro 

efektivní projektový management a dosahování vytyčených cílů organizací.   

2) Jasná dekompozice a definování systému či znalost vstupů, nejen 

finančního, ale též informačního, technického i netechnického charakteru, 

jsou nezbytné pro možné odhalení a eliminaci negativních faktorů 

ovlivňujících hodnototvorné a nákladotvorné ukazatele v rámci optimalizace 

interních procesů.  

3) Studium výše uvedené literatury napomohlo k nastínění současné situace, a 

také k získání potřebného přehledu dané problematiky. Uvedené studium 

také umožnilo určit, kde je stav zkoumané problematiky v podstatě 

nezmapován či je zaměřený na jiné oblasti, které nejsou spojeny s interními 

procesy engineeringových podniků a možností jejich využití pro redukci 

plýtvání engineeringových projektů. V kritické rešerši nejsou zahrnuty zdroje 

zaměřené na projektový management z důvodu, že tato oblast se 

zkoumanému tématu nevěnuje. Nebylo tedy možné tuto problematiku 

dohledat mimo témata profesora Tysona R. Browninga. 
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3. Formulace cílů práce, hypotéz a 

osobního přínosu disertační práce 

3.1 Hlavní cíl DP 

Hlavním cílem této disertační práce je, na základě zjištěných skutečností a 

zpracovaného teoretického rozboru, nalezení a identifikování klíčových ukazatelů 

majících rozhodující vliv na úspěšnost vývojového procesu plánování 

engineeringových projektů, se zaměřením na vytvoření komplexního funkčního 

kvantitativního nástroje pro identifikaci slabých míst procesu plánování, jakožto 

systému integrovaných měřítek, a jeho následné ověření v praxi. 

 

3.2 Dílčí cíle DP 

1) Detailní rozbor a dekompozice současného stavu procesu plánování 

vývojových projektů pro odhalování slabých míst před realizací projektů. 

2) Návrh a strukturalizace procesu plánování se zaměřením na slabá místa v 

oblasti výzkumu a vývoje. 

3) Vytvoření funkčního kvantitativního modelu pro identifikaci slabých míst 

procesu plánování. 

4) Ověření tohoto modelu v průmyslové praxi.  

 

3.3 Hypotézy 

1) Nalezením a definováním klíčových ukazatelů, které ovlivňují úspěšnost 

vývojového projektu, jsme schopni vytvořit integrovaný systém měřítek, který 

umožní identifikaci slabých stránek procesu plánování vývojových projektů.  

2) Kvantitativním hodnocením klíčových ukazatelů v průběhu plánování 

vývojového projektu jsme schopni dosáhnout redukce nežádoucích odchylek 

klíčových ukazatelů při realizaci tohoto projektu. 
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3.4 Očekávaný osobní přínos DP k rozvoji oboru řízení a 

ekonomika podniku. 

▪ Definováním a komplexním vyhodnocením klíčových ukazatelů ovlivňujících 

průběh a výsledek plánu projektového řízení bude dosaženo zajištění 

relevantního a transparentního pohledu na problematiku plánování a řízení 

engineeringových projektů. Současná dostupná teoretická a praktická 

témata se touto problematikou v oblasti engineeringu nezabývají. 

Celosvětově nebyl tento výzkum na úrovni projektového managementu 

doposud řešen.   

▪ Kvantitativní hodnocení zmiňovaných ukazatelů přinese zpřesnění výstupů a 

zlepšení efektivity celého procesu plánování vývojového projektu. Tímto 

bude docházet k redukci plýtvání v rámci projektového řízení, rovněž k 

možnosti komparace jednotlivých plánů projektů a také k jejich posouzení s 

aktuálním vývojem. Uvedenými opatřeními bude dále docházet k zajištění 

růstu tohoto odvětví, které je významným prvkem přidané hodnoty každého 

vyvíjeného produktu. 
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4. Motivace 
Hlavním cílem této disertační práce je, na základě zjištěných skutečností a 

zpracovaného teoretického rozboru, nalezení a identifikování klíčových ukazatelů, 

které mají rozhodující vliv na úspěšnost vývojového procesu plánování 

engineeringových projektů, se zaměřením na vytvoření komplexního funkčního 

kvantitativního nástroje pro identifikaci slabých míst procesu plánování, jakožto 

systému integrovaných měřítek, a jeho následné ověření v praxi. Definování a 

komplexní vyhodnocení klíčových ukazatelů ovlivňujících průběh a výsledek plánu 

projektového řízení umožní nejen zajištění relevantního a transparentního pohledu na 

problematiku plánování a řízení engineeringových projektů, ale také redukci plýtvání v 

této oblasti. Současná dostupná teoretická a praktická témata se touto problematikou 

v oblasti engineeringu nezabývají. Celosvětově nebyl tento výzkum na úrovni 

projektového managementu doposud řešen.  

Disertační práce je zaměřena na vývojové aktivity v předvýrobních etapách, na něž 

se nahlíží jako na samostatný celek – vývojové projekty. Projektový management je 

pro engineeringové podniky základním prvkem v rámci procesu dosahování zisku. Z 

důvodu zajištění optimálního a ustáleného dosahování zisku musí podniky v první řadě 

znát své náklady, činnosti, objemy zisků, objemy tržeb atd. a tyto efektivně plánovat. 

Relevantní plánování projektů je pro tyto podniky klíčovým procesem také z důvodu 

kontroly plnění všech naplánovaných vstupů, tedy ke zjištění možných nežádoucích 

odchylek při plnění tohoto plánu, a celkově tedy k eliminaci plýtvání. Právě v 

předvýrobní etapě dochází ke snižování výrobních nákladů a nákladů pro uživatele, 

recyklaci i likvidaci produktu. Z důvodu neustálého tlaku na engineeringové podniky,  a 

díky růstu Průmyslu 4.0, nástupu digitalizace i globalizace trhu, je potřebné pohlížet 

na tuto etapu jako na samostatný celek, kde by mělo docházet k úsporám nákladů 

výrobního i provozního charakteru produktu, ale též k úsporám v oblasti vývoje 

samotného. Tento přístup bude v následujících letech pro engineeringové podniky 

klíčový, jelikož jsou navázané na výrobní podniky a celkově výrobní průmysl i 

výzkumná či vývojová odvětví. Udržitelný rozvoj zmiňovaného úseku engineeringu je 

důležitý pro zákazníky z pohledu přidané hodnoty a pro podnikové subjekty nejen z 

hlediska zajištění odbytu výrobků či služeb, ale i pro tvorbu konkurenční výhody. Právě 

z uvedených důvodů je potřebné zmiňovaným směrem zaměřit výzkum. 
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5. Teoretická východiska procesu 

plánování engineeringových projektů 

Základem pro dlouhodobou úspěšnost engineeringového podniku je soustavné 

dosahování zisku nejen z důvodu tvorby finančních rezerv, ale především pro možnosti 

dalších investic do sektoru výzkumu a vývoje. Pouze za pomoci nových technologií, 

postupů a metodik či know-how je podnikatelský subjekt schopen se dlouhodobě 

udržet v konkurenčním prostředí. Z těchto důvodů je zajištění optimálního stavu 

nákladů a výnosů podniku velmi důležité. Ve zmiňovaném sektoru je efektivní 

plánování a alokace nákladů i výnosů v oblastech projektového řízení, a tedy celková 

znalost těchto procesů, klíčem k výše zmíněnému dosahování zisku a vývoji nových 

technologií.  

Projektový management je hlavním prvkem v engineeringové oblasti, který s sebou 

nese informace o procesech a činnostech spojených se samotným projektem a je tedy 

generátorem výsledných nákladů a výnosů.  

Efektivní plánování projektů je pro podnikatelské subjekty procesem umožňujícím 

dosažení jak nejvyššího možného zisku plynoucího z dané objednávky, tak také 

uspokojení potřeb a přání zákazníka v co největší míře dle jím stanovených požadavků 

či zajištění strategických plánů podniku. Plánování projektu je charakterizováno 

hlavními aspekty technickoekonomickými a organizačními (manažerskými), tyto 

významně ovlivňují výslednou kvalitu celého procesu. Relevantním a systémovým 

plánováním je možné dosahovat významných úspor, které ovšem většina podniků 

dosud není schopna vytvářet z důvodu nedostatku potřebných informací, který vyplývá 

z ne zcela efektivního využívání existujících dat v podnikových systémech.  

  



                           Disertační práce 

27 
 

5.1 Projektový management  

Projektový management je složen ze dvou elementárních částí, z čehož první tvoří 

projekt jakožto jedinečný sled činností spojených s realizací vytyčených cílů, druhou 

část tvoří management jakožto soubor přístupů, názorů, nástrojů, doporučení a metod 

pro realizaci specifických činností sloužících k optimálnímu dosahování stanovených 

cílů.  

 

5.1.1 Projekt 

Projekt je nejčastějším pojmem vyskytujícím se v projektovém řízení. Projektem 

rozumíme systematický, neopakovatelný proces, směřující k dosažení vytyčených cílů, 

integrující řadu manažerských oblastí, fází úkolů a zdrojů. Rozsah projektu závisí na 

objemu investic, které má daný projekt k dispozici a zároveň na objemu i druhů prací, 

které je nutno vykonat pro dosažení stanovených cílů tohoto projektu. [6]  

 

Obrázek 1: Definice projektu [Vlastní zpracování] 

 

Základní definování pojmu projekt (viz Obrázek 1) je dáno níže uvedenými 

charakteristické znaky: 

▪ Jedinečný (neopakovatelný) proces, který nelze opakovat v určitých 

mezích na rozdíl od periodicky se opakujících provozních činností. Projekty 

mohou být v určitých případech velmi podobné, ale na rozdíl od běžného 

provozu, nejsou identické. Projektem tedy může být cokoliv od realizace 

večírku, vývoje automobilu, až po stavbu budovy. Podobnost projektů vytváří 

dojem ustáleného procesu, což bývá často omyl.   
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▪ Má jasně definovaný začátek i konec a je tedy ohraničen dobou konání 

projektu. Pokud nejsou jasně definované počáteční a koncové výstupy, 

nejedná se o projekt. U veškerých činností spojených s projektem je třeba 

relevantně naplánovat jejich časové omezení (tzv. milníky) vzhledem 

k objemu prací na projektu. 

▪ Má jednoznačný cíl, čímž je myšlen finální výstup daného projektu. Tedy 

přání a požadavky, které mají být pomocí projektu naplněny. Ve většině 

případů jde o jeden hlavní cíl a dále o další dílčí cíle, které dotvářejí celkový 

přehled o projektu. Tímto je ve výsledku dosaženo objektivnějšího pohledu 

na celkovou realizaci a cíle projektu, které je nutné splnit.   

▪ Celý projekt se skládá z dílčích činností a procesů. Činnosti a procesy jsou 

hlavním stavebním kamenem celého projektu, protože tyto utváří jeho 

základní strukturu. Často se tyto činnosti při projektovém plánování využívají 

pro zajištění tvorby stromu / páteře projektu. Tyto prvky se využívají pro 

jasnou dekompozici projektu, a tedy zajištění naplnění stanoveného cíle.  

▪ Je zdrojově omezen. Jednotlivé činnosti na projektu jsou spojené se 

spotřebou zdrojů, které je k nim nutné přiřadit, a tímto alokovat veškeré 

potřebné zdroje na projekt z důvodu možnosti jeho následného hodnocení. 

Je potřebné soustředit se na rozpočet, počty pracovníků, čas potřebný pro 

realizaci projektu či jeho dílčích cílů a včasné splnění plánovaných milníků. 

Obecně lze říci, že je možné charakterizovat projekt jako jakýkoliv sled činností 

spojených s výzkumem, vývojem či úpravou nového nebo stávajícího produktu či 

služby. Pokud tedy nejde o kontinuální činnosti spojené s běžným provozem, 

projektové řízení je metodikou, která zastřešuje veškeré činnosti s tímto spojené.  

Projekt je často rozdělen do několika fází či kroků jako je plánování, organizování či 

kontrola apod. [19] [20], které je nutné realizovat při každém projektu. Tento stav se 

ovšem v praxi často nedodržuje. Právě z tohoto důvodu dochází v rámci jednotlivých 

projektů k významným problémům vedoucím k nerelevantnímu plánování, plýtvání, 

neefektivitám a jiným.  

Jedním z nástrojů, který by měl zajistit jasné procesy a jejich plnění v rámci 

organizace, je tzv. organizační struktura.  
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5.1.2 Organizační struktura projektu 

Organizační struktura projektu je prostředí, ve kterém probíhá největší množství 

interakcí mezi jednotlivými účastníky projektu. Kvalita řízení projektu je i v případě užití 

různých metodologií a pravidel nejen plně závislá na lidech a jejich individuálních 

výkonech, ale také na fungování celého projektového týmu, jehož snahou je dosáhnout 

vytyčeného cíle. Organizační struktura projektu potom slouží jako podpůrný prostředek 

pro zformování týmu, ve kterém jsou jasně definované role. K jednotlivým rolím jsou 

následně přiděleny zodpovědnosti a kompetence členů týmu. [10] [19] 

Organizační struktura je důležitý nástroj pro vytvoření vnitřního systému projektu a 

jednotlivých vazeb či nadřízenosti a podřízenosti. Tento nástroj je důležitý pro plynulé 

fungování projektů nejen v pohledu zpracování, ale také z důvodu kontroly výsledných 

finančních a nefinančních (technických) výstupů. Celková organizační struktura může 

také obsahovat nejen interní vztahy, ale také externí vztahy, které jsou neméně 

důležité pro celkový plynulý chod projektu. Z tohoto důvodu je nutné řešit také vnější 

zainteresované účastníky projektů.  

Zainteresovanými stranami (stakeholders) projektu mohou být osoby nebo 

organizace, které se aktivně zapojují do realizace projektu nebo jejich zájmy mohou 

být pozitivně či negativně ovlivněny průběhem nebo výsledkem projektu. Platí to i 

opačně, neboť osoby či organizace mohou ovlivnit průběh projektu, případně přímo 

jeho výsledky. Proto je vhodné, aby každý, kdo je pro úspěch projektu důležitý, byl 

identifikován jako zainteresovaná strana stejně jako ti, kteří jsou projektem nějakým 

způsobem již dotčeni. [10]  

Mezi základní zainteresované strany projektu patří tyto: 

● Zaměstnanci – vlastní kapacitní a znalostí zdroje, které je možné využít 

k dosažení požadovaného cíle. 

● Zákazník / zadavatel projektu – na základě jeho požadavků se projekt realizuje, 

tento je často také investorem.  

● Dodavatelé / subdodavatelé – jedná se o podniky, které na projektu spolupracují 

z důvodu zajištění know-how či potřebných zdrojů (i kapacitních). 
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5.1.3 Základy Project Managementu 

Projektovým managementem (řízením) rozumíme zavedenou a odzkoušenou 

komplexní metodologii efektivního dosahování projektových cílů. Při řízení projektů 

pracujeme se souborem rozhodovacích postupů, metod a síťových modelů, které 

vedou k dosažení stanovených cílů, a to prostřednictvím plánování, organizování, 

motivování, kontroly a řízení činností. [6] [19]  

Nejdůležitějším prvkem jsou tedy vytyčené cíle projektů, které je nutné splnit pro 

uspokojení zákazníka a relevantní dokončení projektu, nicméně často se tento proces 

oddálí od zadání a ve výsledku je realizován projekt, jehož některé výsledky zákazník 

často ani nepožadoval. Z těchto důvodů je důležité dodržovat vytyčené cíle projektů. 

K tomuto nám napomáhá právě project management. 

Mezi základní metody projektového managementu v současnosti řadíme dva hlavní 

směry, které umožňují efektivní řízení projektu. Mezi tyto patří:  

● Klasické – vodopádové (Waterfall metody) 

● Moderní – agilní (Agile metody)  

 

 

Obrázek 2: Vodopádové vs agilní metody projektového řízení [76] 
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Z výše uvedeného schématu je možné pozorovat základní rozdíly projektového 

managementu. V případě waterfall metodiky se jedná o jasně definované a lineární 

činnosti na sebe navazující na rozdíl od druhé agilní metodiky, kde většinou jde o 

paralelní činnosti několika týmů, které spolu spolupracují, aby urychlily procesy 

spojené s realizací projektu.  

Dle dostupných publikací je možné konstatovat, že právě s jasnějším zaměřením 

se na cíle projektů a užší spoluprací se zákazníkem na projektu jsou agilní projekty 

úspěšnější než projekty klasické o cca 28 %. [77] 

V současné době se v engineeringovém podnikovém prostředí používají spíše 

klasické vodopádové přístupy, nicméně agilní metodiky jsou již také na vzestupu. 

Engineeringové prostředí je tímto mírně omezeno, obecně velmi často dochází k 

situaci, kdy zákazník nechce být integrován do procesu realizace projektu a chce 

pouze požadovaný výsledný produkt. Pravděpodobně z tohoto důvodu také často 

dochází ke zhoršení celého výsledku projektu, kdy dochází k jeho odchýlení a tímto 

tedy přesně neodpovídá požadavkům daného zákazníka.  

 

5.1.4 Klasické přístupy 

Klasické přístupy, vznikající v 80. a 90. letech minulého století, jsou charakteristické 

svou sofistikovaností s přesně danými procesy a činnostmi, které lze popsat, plánovat, 

řídit a měřit. Jsou založeny na sériovém vývoji, kdy jednotlivé základní fáze (plánování, 

analýza, návrh, implementace, zavedení) probíhají sekvenčně za sebou. Některé z 

klasických přístupů pracují na principu iterativního vývoje, kdy dochází k opakování 

jednotlivých fází. [9] 

Z průzkumu Project Management Institute vyplývá, že se v roce 2018 klasické 

metody v podnicích využívaly vždy či velmi často v procentuálním podílu 44 %. [78] 

V praxi tedy často jde o procesy spojené s plánováním, termínováním, vytvářením 

potřebných časových a kapacitních plánů včetně výsledné kalkulace, která by se dala 

charakterizovat jako celkový výstup celého procesu. Kalkulace projektu je tedy přehled 

všech nákladů a výnosů, přiřazený k rozsahu jednotlivých plánovaných činností. Celý 

plán vychází z poptávky od potencionálního zákazníka, která je závazná a měla by 

tedy být maximálně detailní. Cokoliv co zákazník v poptávce nepožadoval, tedy často 
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není možné ani nárokovat, pokud v průběhu projektu nedošlo ke změně zadání či jeho 

rozšíření nebo úpravě. Prostor pro možné změny v projektu je tedy minimální a vždy 

je zákazník musí odsouhlasit. Zákazník v některých situacích požaduje určité změny, 

ovšem engineeringové podniky nejsou mnohdy schopny tyto požadavky změn 

relevantně zaznamenávat, a především efektivně nárokovat. Výsledkem projektu by 

tedy měly být v první řadě produkt či služba, které jsou v těchto případech 

vodopádového stylu vedení často upozaděny z důvodu obsáhlé dokumentace.  

Výsledkem vodopádového přístupu v engineeringové oblasti je tedy stav, kdy 

podnikatelské subjekty i přesto, že dochází k velmi precizní a detailní dokumentaci 

projektu, nejsou schopny tato data efektivně digitalizovat a převádět je tak na taková 

data, jež by bylo možné využít pro prospěch podniku. Tento trend by se měl podstatně 

změnit, pokud podniky chtějí nejen v současnosti, ale také v budoucnosti, dosahovat 

plánovaných tržeb, zisků či jiných strategických cílů.  

 

5.1.5 Moderní přístupy 

V některých oblastech je možné se setkat s projekty, které se vyznačují vysokou 

mírou neurčitosti. Jedná se například o projekty nových technologií, produktů nebo 

jiných výsledků, které jsou především nehmotné povahy. Často zde chybí informace 

pro sestavení spolehlivých odhadů, chybí kontext projektu nebo samotný projekt je 

ovlivněn velkým množstvím změn například v zadání od zákazníka. Z tohoto důvodu 

je velmi obtížné sestavit použitelný plán projektu. Řešením takové situace je 

implementace „agilního projektového řízení“. [10] 

Agilní metodika vývoje softwaru vstoupila na scénu před více než 15 lety jako reakce 

na tradiční přístupy k projektům vývoje softwaru. Původně propagované jako hnutí, to 

mnoho lidí považovalo za výzvu zavedeným praktikám, jako jsou vodopádové 

metodiky. [79] 

Základem pro agilní metody byl tzv. Agilní manifest, který propojuje několik 

elementárních myšlenek, na kterých celý systém stojí. Základní elementy jsou 

zaměřené na tyto oblasti:   
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▪ Interakce a tým je důležitější než nástroje a procesy 

▪ Spolupráce se zákazníkem je preferovanější než detailní popis díla či smlouvy 

▪ Kontinuální dodávky s kratšími termíny nežli dlouhodobé termíny  

▪ Reakce na změny je důležitější než plán projektu  

▪ Výsledkem by měl být fungující produkt či služba nežli detailní dokumentace 

 

Pojem agilní znamená být dynamický, rychlý, interaktivní, přizpůsobivý, iterativní, 

hravý a hlavně rychle reagující na změnu. Agile je o spolupráci a komunikaci a 

připravenosti na změnu. Agilní tým by měl být schopen si stanovovat svá vlastní 

pravidla tak, aby se mu pracovalo dobře a byl co nejvíce produktivní, efektivní a dodal 

kvalitní produkt v co nejkratším čase. [7] [8] 

V roce 2019 došlo k 71 % nárůstu těch, kteří vybrali „Snížení nákladů na projekt“ 

jako důvod pro přijetí agilní metodiky. Také došlo k 27 % nárůstu „Snížení nákladů na 

projekt“, což bylo hlášeno jako výhoda při implementaci agilních metodik. [80] 

Je třeba ale zdůraznit, že principy agilních metodik čím dál více pronikají i mimo 

oblast informačních technologií a uplatňují se u projektů v jiných oblastech. Důkazem 

stoupající obliby agilního projektového řízení je například skutečnost, že Project 

Management Institute (PMI) v současnosti zavádí speciální certifikaci projektových 

manažerů agilních projektů [10].  

Dále dle průzkumu PMI až 75 % organizací s vysokou agilní složkou vykazuje v 

roce 2016 minimálně 5 % meziroční růst příjmů ve srovnání s pouze 29 % organizací 

s nízkou agilní složkou. [81] 

Agilní přístupy se tedy aktuálně dostávají čím dále tím více do obliby nejen v oblasti 

IT, ale také v oblasti engineeringu (design) a jiných. Samozřejmě každý přístup jak 

agilní, tak klasický má své klady a zápory (viz Tabulka 1). Zápory neboli slabé stránky 

je ale nutné analyzovat a zaměřit se na jejich redukci či eliminaci. Z těchto důvodu je 

zde stále velká oblast pro možný výzkum redukce těchto slabých záporných vlastností.   
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Tabulka 1: Klady a zápory vodopádového způsobu projekt managementu [Vlastní zpracování] 

Klady Zápory 

Jednoduché použití včetně metodiky Lineární postup projektového řízení 

Jasný přehled o veškerých plánovaných 
činnostech na projektu a jejich 

návaznostech 
Malá přesnost odhadů jednotlivých úkolů 

Lepší možnosti hledání slabých míst 
plánu projektu 

Výsledky projektu se často liší od 
výsledných požadavků zákazníka 

Detailní dokumentace projektu Pomalý postup řešení problémů 

 

 

5.1.6 Stav plánování engineeringových projektů 

Plánování projektů je jednou z nedílných součástí celého procesu projektového 

managementu. Celý plánovací proces je prvním krokem k zjištění stavu poptávaného 

projektu, ve kterém by měl být projekt shrnut jako celek. Plán projektu by měl 

obsahovat veškeré základní oblasti jako je souhrn činností a procesů, finance a 

ekonomika projektu, cíle projektu, lidské zdroje, logistika, management, služby či 

produkty, marketing a jiné. Současný stav pro možné zhodnocení engineeringových 

projektů nemá dostatek možností, jak kvantitativně hodnotit tyto plány, a dále 

neexistuje dostatek znalostí z hlediska prostředí, které by bylo možné využít ve 

prospěch celého procesu hodnocení takovýchto projektů.    

Veškeré činnosti spojené s plánem a realizací projektu by měly být zpracovávány 

dle základních požadavků SMART analytické metody. Zde mnohdy nastává problém, 

kdy neznalost této metody vytváří předpoklad špatné realizace jednotlivých plánů i 

projektů, tím tedy vzniká v rámci procesu projektového řízení neefektivita. 

SMART analýza je analytický proces, jehož základem jsou písmena použitá v názvu 

této metody.  

• S – Specific – Specifické požadavky (jde o jasné cíle projektu) 

• M – Measurable – Měřitelné (veškeré cíle a požadavky musí být měřitelné) 

• A – Achievable/Acceptable – Akceptovatelné – (cíle musí být dosažitelné, 

akceptovatelné) 

• R – Realistic/Relevant – Realistické (úkoly musí být dosažitelné vzhledem ke 

zdrojům / realitě) 

• T – Time/Trackable – (časové ohraničené či sledovatelné v čase) 
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Jednotlivé kroky od jasné specifikace díla až po realizaci jeho dílčích částí jsou 

důležité především pro podnik jako zpracovatele projektu. Tyto by měly být definovány 

pomocí výše uvedené analytické metody.  

V současnosti je plánování vývojových projektů v běžné praxi realizováno pomocí 

základního procesu, který zahrnuje několik základních okruhů.  

1) Analýza poptávky 

2) Studie realizovatelnosti projektu 

3) Rozčlenění produktu na jednotlivé sestavy, podsestavy a díly (prvky) 

4) Expertní odhad a alokace hodin na jednotlivé díly sestavy či podsestavy 

5) Analýza dalších požadavků projektu, tedy hardwarové či softwarové nároky 

6) Další nutné náklady pro realizaci projektu, jako je např. školení, zapracování 

apod. 

 

Veškeré činnosti spojené s plánováním projektů jsou realizovány pomocí metody 

Bottom-up, což je metoda vhodná pro základní plánování i realizaci projektů, ovšem z 

pohledu potřeby komplexního vyhodnocení je zcela nedostačující. Tato metoda s 

sebou nese určité slabé stránky, které v současné době mohou ztížit realizaci celého 

projektu či v horším případě mohou mít další významné konsekvence z hlediska 

podnikové efektivity. Právě z důvodu rozsáhlosti používání metody bottom-up v oblasti 

vývoje produktů je proces realizace konstrukčních projektů zatížen nejen možnou 

chybovostí expertních odhadů inženýrů a projektových manažerů realizujících celý 

zmiňovaný proces, ale je také značně navázán na jejich někdy nedostatečné znalosti 

v určitých oblastech. Značná chybovost může vznikat z mnoha příčin jako jsou 

například nepozornosti inženýrů či neporozumění zadání a jiné.  

Velmi často se tedy realizace plánování projektů omezuje pouze na rozdělení 

budgetu hodin či nákladů na jednotlivé produkty, fáze vývoje, počty dílů či v lepších 

případech na možné činnosti spojené s realizací projektu. Toto mnohdy nemusí být 

relevantní pro plánování projektu, v určitých případech ani není možné takovéto 

plánování projektu uznat.  

Na obrázku uvedeném níže lze sledovat určitá omezení, která v současnosti nese 

projektové plánování, což je například základní dělení budgetu hodin na jednotlivé 
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procesy. Klasické rozložení nákladů se vytváří pomocí rozdělení rozsahu prací dle 

odborného odhadu projektového manažera. Jde tedy především o členění nákladů dle 

vztahu k jednotlivým oddělením, ke kterému se následně připočítávají další dodatečné 

náklady. 

 

 

Obrázek 3: Příklad neefektivního plánování vývojových projektů [97] 

 

Projektové plánování je v engineeringové oblasti mnohdy řešeno značně 

neefektivně. K procesu plánování je přistupováno nesystémově, mnohdy je při tomto 

procesu uvažováno mnoho nepodstatných faktorů či nejsou zapracovány vazby mezi 

nimi, což způsobuje nerelevantnost celého plánování. 

Z uvedeného schématu je patrné, že je možné plánovat celý projekt na základě 

různých požadavků. Osoba realizující plánování projektu má na výběr několik 

možností, a to zda bude plán vytvářet na základě množství produktů, jednotlivých fází 

projektu, částí projektu, činností na projektu či všech zmíněných. Schéma neobsahuje 
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veškeré možnosti plánování projektů z důvodu, že je mnoho faktorů ovlivňujících 

plánovací proces, a tedy možností pro plánování je nespočet. Důležité vlivy, které 

mohou plánování ovlivnit, jsou také požadavky zákazníka, produktivita pracovníků, 

jejich know-how, zásahy vedoucích pracovníků do plánu apod. Jde tedy nejen o interní 

ale také externí vlivy, které v zásadě posunují plán projektu pozitivním či negativním 

směrem. [97] 

  

5.1.7 Stav engineeringového projektového prostředí  

V současné době dochází ve vývojovém prostředí k průmyslové revoluci, která se 

nazývá Průmysl 4.0. Tento novodobý trend vytváří určitý tlak na stávající průmyslové 

podniky, a to především výrobního charakteru, přičemž zde jsou velké vazby na další 

průmyslové oblasti jako je například engineeringové prostředí. Oblast výzkumu a 

vývoje je stále na vzestupu a z důvodu zavádění Průmyslu 4.0 bude tato oblast stále 

více pod drobnohledem, přičemž bude také nutné soustředit se na eliminaci slabých 

míst, které bude potřebné díky existenci určitých vazeb mezi výrobou minimalizovat či 

úplně vyloučit.  

 Z výše uvedených důvodů je jak v současné době, tak také v budoucím období, 

nutné nastavit určitý systém, který bude splňovat základní požadavky průmyslu 4.0 

(viz Obrázek 4).  

 

 

Obrázek 4: Základní prvky průmyslu 4.0 [Vlastní zpracování] 

 

Znalosti jsou, a v budoucnu budou ještě více, hodnoceny jako relevantní a žádaný 

prvek k získání zaměstnání, a tedy i k navýšení přidané hodnoty. Tímto se k vzestupu 

může více dostat odvětví engineeringu, ve kterém budou znalosti klíčové pro tvorbu 

       

 Průmysl 4.0 

 Produktivita  Flexibilita  Rychlost  Kvalita 
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přidané hodnoty a možnosti vývoje inovací. Nicméně nemusí to být pouze znalosti 

technického charakteru, ale mohou to být i znalosti manažerského charakteru či 

znalosti prostředí, které budou žádané. [92] 

Z průzkumu Project Management Institute vychází, že až 82 % inovátorů v rámci 

PMTQ (Project Management Technologického kvocientu) upřednostňuje technické 

dovednosti v procesech řízení projektů. [82]   

Manažeři nižších a středních pozic, kteří budou schopni efektivně plánovat a řídit 

projekt či relevantně ohodnotit poptávky a zhodnotit jejich možný dopad nejen na 

projekt jako takový, ale na další vývoj firmy, budou mít velkou přidanou hodnotu na 

trhu a v určitých odvětvích by jich mohl být až nedostatek jako je tomu v současné 

době. Ovšem právě s rozmachem nového průmyslu, se může v budoucnu tento trend 

ještě více rozmáhat a bude nutné v tomto prostředí hledat cesty, jak zvýšit produktivitu, 

flexibilitu, rychlost a výstupní kvalitu těchto pracovníků či zda je možné jim v této práci 

nějak pomoci.  

Tématem této disertační práce je nástroj, který by měl zajistit ulehčení a 

komplexnost práce projektových manažerů v oblasti vývoje nových produktů, a to 

především v oblasti plánování a managementu projektů. Jak již bylo výše zmíněno, 

produktivita a inovace budou s velkou pravděpodobností ještě větším katalyzátorem 

výzkumného a vývojového prostředí, tudíž by se většina současných pracovních pozic 

nového průmyslu mohla určitým způsobem zmenšit.  

 

V případě tohoto trendu budou pravděpodobně vznikat následující otázky.  

„Jak rychle a relevantně budeme schopni reagovat na“: 

1) Poptávku 

2) Nového zákazníka 

3) Konkurenci 

4) Možnosti řešení projektu. 
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5.1.8 Základní projektové fáze 

Základem pro celkovou realizaci projektu v daném podniku je splnění nutných 

požadavků. Podnikatelský subjekt by měl být schopen procesovat veškeré kroky 

spojené s projektem (viz Obrázek 5). Engineeringové podniky, které v tomto procesu 

hrají hlavní roli, musí být schopny pokrýt procesy spojené s vytvořením nabídky (plánu 

a kalkulace projektu). Projekt, který s sebou nese rizika oddálení se od základního cíle 

projektu či nesplnění jeho dílčích částí, je rizikový a je nutné ho relevantně plánovat a 

řídit. Dále také procesy spojené s relevantním ukončením projektu, které jsou důležité 

pro zajištění spokojenosti zákazníka a pro zhodnocení výsledné kvality projektu i 

zjištění případných odchylek od plánu, jsou potřebné pro zajištění určité zpětné vazby.  

 

 

Obrázek 5: Základní projektové fáze [Vlastní zpracování] 

 

Trend outsourcingu jednotlivých částí vývojových projektů mimo výrobní společnost 

je v dnešní době značně rozšířen, a to nejen v případě malých a středních podniků. 

Důvodů pro outsourcing je mnoho, mezi nejčastější se řadí tyto: 

▪ Nedostatečná celková či částečná vlastní kapacita pro projekt 

▪ Nedostatečná celková či částečná vlastní kapacita pro část projektu 

▪ Nedostatek celkové či částečné vlastní kapacity pro splnění termínu 

▪ Tlak na výstupní cenu projektu 

▪ Technologická a technická omezení  

▪ Certifikace procesů 

▪ Jiné finanční omezení 

▪ Nedostatečné know-how  

▪ A jiné. 
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Nedostatečnou celkovou či částečnou kapacitou pro projekt je myšleno, že 

požadavky na nový projekt například facelift stávajícího automobilu, není možno 

zabezpečit za pomoci vlastních kapacit. V takovýchto případech je objem a rozsah 

prací velmi náročný i pro velké podniky a nalezení kapacit s požadovaným know-how 

je omezené. Často tedy v těchto případech nastávají v podnikatelských subjektech 

další kroky, jako je například sdílení projektu s dalšími pobočkami či dokonce se 

zahraničními pobočkami daného podniku. Někdy může zajít hledání požadované 

kapacity s nutným know-how až v požadavky na další externí dodavatele či 

subdodavatele.  

Značný rozsah prací na projektu je často spojen s jeho vysokou rizikovostí. Tyto 

projekty tedy mohou skončit v procesu analýzy poptávky, kde výstupní informace 

z rizikové analýzy tento projekt ohodnotí jako velmi rizikový. V těchto případech i přes 

nápravná opatření není možné toto riziko zásadně snížit, omezit či ho zcela eliminovat. 

Tyto důvody mnohdy zapříčiňují to, že společnosti zasílající poptávku již znají trh a 

jsou připraveni na to, že takovéto zakázky není možné jednoduše naplnit. Zde většinou 

dochází k rozdělení celého projektu na menší dílčí části, které je možné rozprodat 

jakožto menší zakázky. Tímto způsobem obě strany, jak zákazník, tak dodavatel, 

snižují výše zmíněná rizika.  

Nedostatečná celková či částečná vlastní kapacita pro část projektu je častým 

druhem poptávky. Takovéto podprojekty jsou pouze částí celkového projektu a riziko 

nenaplnění požadavků se snižuje pro obě strany. Požadované kapacity a potřebné 

know-how je možné zajistit snáze. Z časového hlediska jde většinou o kratší projekty 

v přibližně 1–2 letém horizontu. Nalezení potřebného know-how a kapacit je snazší již 

z důvodu, že velké engineeringové podniky již mají oddělení s potřebným zaměřením. 

Většinou jde o oddělení, kde dochází k plnění podobných zakázek a z tohoto důvodu 

i know-how v takovémto oddělení je z hlediska daného projektu značné.  

V některých případech podniky (zákazníci) rozesílající poptávky na dané projekty 

mají vlastní kapacity pro plnění projektu a nechtějí sdílet vlastní know-how s externí 

firmou. V takovýchto případech se stává, že podniku chybí pouze malá část kapacity 

projektu, například jeden člověk, který by mohl zajistit efektivní a kvalitní pracovní 

tempo při jeho realizaci. V těchto případech dochází k tomu, že zákazník požaduje 

pouze tohoto jednoho zaměstnance jako externí kapacitu. Nasazení tohoto experta je 



                           Disertační práce 

41 
 

časově různorodé od několika měsíců až po několik let. Nedostatek celkové či 

částečné vlastní kapacity pro splnění termínu projektu je tedy řešeno určitou formou 

externí kapacity, kdy i přes neochotu sdílet know-how podniku dále tyto znalosti externí 

expert načerpá a může dále šířit ve vlastní firmě.  

Tlak na výstupní cenu projektu je v současné době jeden z nejvíce diskutovaných 

problémů v rámci realizace výzkumných a vývojových projektů. Často se setkáváme 

s požadavkem na nejnižší možnou cenu projektu, což by měla být významná 

informace pro každého projektového vedoucího, jak z hlediska získání daného 

projektu, tak také z hlediska jeho úspěšné realizace. Výrobní podniky (zákazníci 

engineeringových podniků) tlačí na výstupní cenu projektu (produktu či služby) 

z důvodu zajištění požadovaného budgetu či snížení nákladů kvůli možnému využití 

ušetřených nákladů na jiné služby či produkty. Takovýto tlak se vyvíjí za pomoci 

rozeslání poptávky do více engineeringových podniků, čímž vznikne možnost 

porovnání cen nabízených projektů a následný tlak na nabídky velmi často i v několika 

výběrových kolech. Z tohoto důvodu by měl každý z engineeringových podniků znát 

limit svých možností. Výsledná cena pro zákazníka se tedy tímto tlakem snižuje na 

požadovanou cenu případně i na cenu nižší, než bylo původně plánováno.  

Díky tlaku při vyjednávání na výstupní cenu projektu je projektový vedoucí nucen 

naplánovat projekt i ve více variantách. Každá z těchto variant má samozřejmě své 

klady a zápory, co se týče know-how, kapacit či výnosnosti projektu. Projektový 

vedoucí musí počítat v kalkulaci projektu také s tím, že domovský podnik požaduje 

určitou marži z projektu, která je také podnikově nastavena v určitých hranicích. Po 

odečtení požadovaného zisku by ale náklady projektu měly vždy pokrýt veškeré 

požadavky na projekt a výstupy, které jsou od dodavatele požadovány. Často 

zmiňované relevantní téma v těchto případech je, že při velkém tlaku na snížení 

výstupní ceny se i s tímto snižuje výstupní kvalita produktu či služby, což by se nemělo 

v praxi stávat.  

Technologická a technická omezení mohou nastat v případě, že zákazník požaduje 

nebo potřebuje realizovat určitý vývojový projekt, přičemž požadavky tohoto projektu 

přesahují možnosti podniku. Nákup části či celé nové technologie z důvodu 

legislativních či jiných požadavků mohou ovlivnit rozhodování zákazníka o zajištění 

takového projektu pomocí dodavatelských služeb.   
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Certifikace procesů je zásadní především u projektů leteckého vývoje a výzkumu, 

který je z důvodu maximální bezpečnosti tlačen do certifikace veškerých důležitých 

procesů a činností. Takováto certifikace pro část či celek projektu může významně 

ovlivnit rozhodování o dodavatelském řízení projektu i přes rizika spojená 

s komplikacemi vybraného dodavatele.  

Finanční omezení mohou být příčinou toho, že zákazník není schopen nebo 

ochoten investovat do vývojových zařízení, která jsou spojena s projektem. 

V takovýchto případech je možné, že si zákazník dané služby sjedná u dodavatele, 

který je ochoten investovat do vývojového zařízení či již takovéto zařízení vlastní. 

Zajištění služeb tohoto typu u dodavatele je spojeno také s převedením zodpovědnosti 

na tohoto dodavatele, ale též s možností chybovosti či nesplnění části projektu nebo 

jeho termínu. 

  Nedostatečné know-how je jedno z velmi častých problémů malých a středních 

podniků při realizaci určitého projektu. Celkově toto zapříčiňuje, že malá či větší část 

projektu bude muset být realizována mimo výrobní (zákazníkův) podnik. V těchto 

případech jsou většinou engineeringové podniky schopny zajistit a dodat pro 

zákazníka požadované know-how s potřebnou kapacitou.  

Výrobní podniky nejsou schopny dlouhodobě udržovat efektivní vytížení 

konstruktérů a rozsah engineeringových projektů viz výše. Současná situace na trhu, 

která z důvodu globalizace a nástupu moderních technologií, umožňuje každým dnem 

rozšiřovat konkurenční prostředí. Je tomu tak díky komunikaci a transferu dat na velké 

vzdálenosti. Tímto se vytváří tlak na současné engineeringové podniky, které jsou 

často schopny uspokojovat potřeby výrobních podniků na outsourcing možných 

konstrukčních projektů. Tento tlak lze tedy v rámci engineeringových podniků řešit, dle 

mého názoru, pomocí dvou možností, první alternativou je navýšení přidané hodnoty 

a druhou jsou inovace z hlediska digitalizace prostředí.  

Co se týče celkového procesu poptávkového řízení, tento je směřován od zákazníka 

k dodavateli daného produktu či služby. Zpracovatel projektu by měl být schopen nejen 

takovouto poptávku přijmout, ale také ji poptávky archivovat. Základní přehled o 

zákaznících a jejich poptávkách je pro zpracovatele projektu důležitý pro udržení 

základního know-how v oblasti vztahu se zákazníkem. Každý zákazník má jiné 

individuální požadavky a zvyky pro zpracování poptávky a vytvoření nabídky. Někteří 
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zákazníci mají požadavky v oblasti rychlosti zpracování, jiní dávají přednost nízké 

ceně či podrobnosti zpracování nabídky. Přehled o zákaznících dává podniku 

schopnost orientovat se v množství zakázek a jejich finanční či jiné hodnotě, která je 

pro tento podnik důležitá.  

Obvykle jsou podniky schopny efektivně reagovat i na nového zákazníka. S tímto je 

také spojená určitá kontrola zákazníka, což by mělo být vzhledem k nemalým 

finančním částkám projektových zakázek samozřejmostí. V podnikové praxi mnohdy 

dochází k situaci, kdy zákazník není likvidní a i přesto je s takovýmto zákazníkem 

smlouva uzavřena. Toto se může stát v případech, kdy nebyl zákazník dostatečně 

prověřen. Zmiňovaná povinnost by měla být zajištěna finančním oddělením daného 

podniku, které by mělo mít k těmto úkonům dostatečné know-how. Projektový vedoucí 

by měl také mít přístup k uvedeným znalostem a informacím dle jeho pracovního 

zařazení.  

Pro výše diskutované účely by bylo řešením vytvoření systému umožňujícího 

posuzovat likviditu podniku. Tento systém je v současnosti potřebný nejen z důvodu 

hodnocení nových zákazníků při uzavírání nových projektových zakázek, ale také 

z důvodu celkového hodnocení nových a stávajících zákazníků z pohledu jejich 

spolupráce / navázání na dodavatelský podnik, jejich schopnosti likvidity či hodnocení 

velikosti a množství uzavřených zakázek. Takovýto komplexní systém by pro 

dodavatelský (engineeringový) podnik měl značnou hodnotu, jak pro vytváření vztahu 

se zákazníkem, tak také pro možnosti vytváření určitého protitlaku na zákazníky v 

rámci poptávkového řízení.   

 

5.1.9 Druhy plýtvání v podnicích 

Obecně se za plýtvání v rámci podnikatelského subjektu považuje vše, co stojí 

nějaké finanční prostředky a nevytváří přidanou hodnotu produktům či službám. Jde 

tedy z ekonomického hlediska o vytváření ztrát na těchto produktech či službách. 

Redukcí či eliminací plýtvání v podniku měníme stav z neefektivního podnikání na 

efektivní.  



                           Disertační práce 

44 
 

Při realizaci jakéhokoliv produktu či služby lze relevantním hodnocením procesů 

analýzou možných odchylek jednotlivých ukazatelů docílit možné redukce až eliminace 

plýtvání v podnicích. Celkově tímto podnik může dosahovat významných úspor. 

Celkově je definováno osm druhů plýtvání, mezi které řadíme chybovost či 

zmetkovitost, nadprodukci, čekání, nevyužitý lidský potenciál, transport a manipulaci s 

materiálem, zásoby, zbytečné pohyby pracovníků a neefektivní práce. Přehled 

jednotlivých druhů plýtvání je uveden v obrázku níže. 

 

Obrázek 6: Druhy plýtvání [83] 

 

Vývoj či výroba defektních výrobků nebo služeb lze v podniku považovat za 

významný druh plýtvání, který by měl být analyzován a optimalizován. Chybovost či 

zmetkovitost produktů a služeb může mít v důsledku značný vliv na ziskovost podniku.  

Nadprodukce je proces, při němž dochází k výrobě většího množství produktů, než 

je požadováno zákazníky. Následně zde s velkou pravděpodobností nastane situace, 

že si daní zákazníci tuto nadvyrobenou produkci od podniku nezakoupí. Z tohoto 

důvodu se v produkci často využívá takzvaný princip tahu, tedy dochází k výrobě 

pouze tolika výrobků, které zákazník požaduje.  

Čekání je dalším druhem plýtvání, který může také velmi významně ovlivnit výši 

nákladů podniku, a to především z hlediska velmi nákladných pracovníků či strojů, jež 

je nutné efektivně využívat. V případě pracovníka s vysokou nákladovou hodinovou 

sazbu či zakoupeného nákladného stroje, který je postupně odepisován, je tyto 
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v podniku nutné využít v nejvyšší možné míře, jelikož se jedná o položky s vysokými 

náklady. Tyto je potřeba v čase využít na maximální možnou kapacitu.  

Nevyužitý lidský potenciál je plýtváním, k němuž v současnosti dochází velmi často. 

V podnicích jsou pracovníci zbytečně zatěžováni banálními úkoly, které lze lehce a 

levně vyřešit pomocí jakéhokoliv druhu automatizace či digitalizace. Pokud by k tomuto 

nedocházelo, byl by lidský potenciál využit efektivně a měl by pro daný podnikatelský 

subjekt vyšší přidanou hodnotu.  

Transport a manipulace s materiálem může být významným druhem plýtvání 

v podniku. Co se týče tohoto druhu plýtvání, vždy je základem optimální nastavení 

logistických tras a manipulací s materiálem, tak aby bylo dosaženo celkového 

efektivního fungování podniku.   

Zásoby jsou takovým druhem plýtvání, jež si podnikatelské subjekty mnohdy 

neuvědomují. Tento druh plýtvání se vztahuje především k nákladným prostorům 

(nájem, údržba apod.), v nichž jsou zásoby podniku uloženy. Dále je tento druh 

plýtvání významný z hlediska zadržování finančních prostředků v nakoupených 

zásobách, což způsobuje nemožnost efektivního využití těchto prostředků v rámci 

jiných činností podniku. 

Stále je nejen ve výrobních podnicích mnoho činností, které se neobejdou bez lidské 

přítomnosti. Z tohoto důvodu je nutné brát zřetel na zbytečné pohyby pracovníků, 

jakožto další důležitý druh plýtvání. Toto je obecně zajišťováno pomocí ergonomie, 

tedy určitého nastavení či rozložení daného pracoviště pracovníků. Pomocí eliminace 

či redukce zbytečných prací jsme schopni nejen snížit pracnost jednotlivých operací, 

ale také zmenšit fyzickou či psychickou zátěž pracovníků.  

Posledním druhem plýtvání je neefektivní práce, která je často zaměňována za 

předcházející druh plýtvání (zbytečné pohyby pracovníků). V tomto případě plýtvání 

se jedná především o hledání přidané hodnoty produktu či služby. Tedy veškeré 

činnosti, které nejsou relevantní k danému produktu či službě a nenavyšují jeho 

přidanou hodnotu, by měly být analyzovány z důvodu jejich eliminace či redukce. 

Výsledkem by měl být řetězec činností a procesů, které mají pro daný produkt či 

službu, co možná nejvyšší přidanou hodnotu.   
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5.2 Náklady projektového řízení 

Plánování nákladů a technických prací na projektu je klíčové pro zajištění celkového 

hladkého průběhu projektu, ale také pro vytvoření relevantního plánu, který nejen bude 

atraktivní pro zákazníka, ale také optimální pro zpracovatele. Projektové náklady jsou 

často dle dostupné literatury přiřazovány na procesy a produkty pomocí určitého 

režijního rozpočtu „budgetu“, který se následně v daném období čerpá. Dle dostupných 

informací z praxe, jsou tyto náklady řešeny obdobně, tedy pomocí vytvoření určitého 

„budgetu“, který je pouze předpokladem rozsahu prací nebo v lepším případě 

nástrojem vytvoření plánu.  

Tento plán by měl pokrýt rozsah nezbytných prací pro dokončení vývoje či 

konstrukce, tedy hodnot stanovených ex ante. Nicméně zkušenosti a porovnání 

projektů při plánování těchto nákladových operacích s hodnotami skutečnými bývá 

často mylné.   

Důvodů je mnoho, např. v každém projektu, ať si je více či méně podobný, současné 

postupy neumožňují tyto změny kvantitativně postihnout, a tedy přesně stanovit možné 

odchylky, které mohou u daného projektu nastat. Plán v mnoha případech vytváří 

osoba, která takovýto druh projektu dříve neřídila. Další z důvodů, které znatelně 

ovlivňují výši nákladů, je především skutečnost, že každý ze zákazníků je subjektivní, 

proto přístup k řešení daného projektu či požadované specifické výstupy a postupy 

plnění prací se mohou velmi významně lišit. Ze zmiňovaných důvodu je nutné těmto 

fázím věnovat větší důraz při plánování a alokaci těchto nákladů, která je obtížná. [98] 

 

5.2.1 Manažerské členění nákladů 

Základem jakýchkoliv aktivit, jejichž cílem je zvyšování výkonnosti podniku založené 

na optimalizaci nákladů, je poznání toho, z jakých složek se náklady podniku skládají, 

jak reagují na změny v podnikové aktivitě nebo jaký je jejich vztah k podnikovým 

výkonům (viz Obrázek 7). Klasifikace nákladů podle různých hledisek je tak jedním z 

ústředních témat nákladového a manažerského účetnictví. [1] 
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Obrázek 7: Vztah mezi podnikovými náklady, činnostmi a výkony [1] 

 

Dosahování požadovaných výnosů podniku či efektivního vynakládání nákladů, a 

tedy celkový přehled o podniku či veškerých projektech spojených s podnikovou 

činností jsou jádrem řádného controllingového řízení. Řízení výnosů a nákladů by tedy 

mělo být základem pro efektivní podnikové či projektové řízení, ale mnohdy v podnicích 

nejsou tyto informace řadovým zaměstnancům z různých důvodů dostupné. Tyto 

informace by se měly dostat především k projektovým manažerům, kteří se podílejí na 

dosahování zisku. Na druhou stranu každý projektový manažer by měl znát nejen 

plánované výnosy, ale také náklady spojené s realizací projektu, což v praxi často není 

umožněno.  

Controlling je tedy obecně spojen s dohledem na podnikovou činnost, kde se 

podnikové výkony přeměňují na výnosy a náklady. Jde o určitý druh dohledu nad 

celkovým chodem podniku. Bohužel controlling je často limitován možnostmi použití 

nástrojů pro tento dohled, které i přes aktuální stav na trhu a současnou digitalizaci 

stále neumožňují odrazit reálný stav podnikové či projektové činnosti podniku. Nástroje 

controllingového řízení podniku i přes aktuální vývoj mohou zkreslovat podnikové nebo 

projektové výsledky, a tedy i aktuální stav podniku.  

Relevantní nákladové členění a jeho následné řízení je základní stavební veličinou 

pro efektivní podnikové a projektové řízení. Jak je zřejmé (viz Obrázek 7) veškeré 

činnosti jsou spojené jak s výkony, které do podniku přinášejí výnosy a finanční 

prostředky, tak s náklady, které vytváří na druhé straně odliv těchto finančních 

prostředků. Zjednodušeně řešeno procesem dosahování zisku je prodávání činnosti 

podniku spojených s jejich základním podnikovým zaměřením za cenu, která je vyšší 

než cena, za kterou tento podniku tyto činnosti sám realizuje (viz Obrázek 8). Toto 

samo o sobě samozřejmě zahrnuje, že činnosti, které podnik prodává mají také vyšší 

hodnotu, s čímž je spojena přidaná hodnota výstupních produktů či služeb. 
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Obrázek 8: Dosahování zisku [Vlastní zpracování] 

 

Tento proces je ve svém jádru jednoduchý, ale z důvodu například projektového 

řízení tyto procesy narůstají na objemu a na složitosti. 

Z důvodu výše zmíněných je nutné také pochopit základní členění nákladů. Toto 

členění nám dává základní přehled o tom, jaké náklady se v rámci podniku mohou 

vyskytovat. Základem je pochopení dvou hlavních druhů účetnictví.  

Prvním z nich je klasické účetnictví často také nazývané daňové či finanční 

účetnictví. Tento druh účetnictví má za sebou dlouhodobý vývoj. Klasické účetnictví je 

důležité především z důvodu, že je často vyžadováno zákonem při podnikání. Jde o tři 

základní bilance, do kterých spadá rozvaha, výsledovka a cash-flow, nicméně tento 

druh účetnictví je především spojován s externím dohledem na podnik a jeho možností 

porovnání napříč jinými podniky. Z tohoto důvodu se často považuje za druh účetnictví, 

který není možné využívat pro interní řízení podniku či dokonce pro možnosti řízení 

projektů. Možnosti manažerského účetnictví jsou více soustředěny na jejich využití v 

podnikové praxi a jasný přehled o nákladech či výnosech spojených s 

vnitropodnikovou činností. Manažerské účetnictví nám dává mnoho informací o tom, 

jaké jsou druhy nákladů. Pro pochopení základů tohoto dělení je vytvořen rozklad 

nákladů (viz Obrázek 9).   
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Obrázek 9: Manažerské členění nákladů [Vlastní zpracování] 

 

Toto členění nákladů (viz Obrázek 9) je často zcela jasné, nicméně určité chyby se 

při použití těchto nákladů v podnikové praxi vyskytují. Tedy, při rozkladu nákladů dle 

rozsahu produkce je zcela jasné, že náklady se dělí na fixní a variabilní, ale: 

▪ Fixní náklady, jsou náklady, které se v určitém rozsahu produkce nemění. 

To neznamená, že jsou neměnné!  

▪ Variabilní náklady, se mění s rozsahem produkce a jsou závislé na počtu 

výrobků či služeb.  

 

Další skupinou jsou náklady alokované dle kalkulační jednice. V tomto případě jde 

o náklady přímé a nepřímé.  

▪ Nepřímé náklady patří do skupiny nákladů, které je obtížené či v některých 

případech i nemožné přímo přiřadit k nějaké kalkulační jednici viz níže. V 

těchto případech se používají určité kalkulační postupy, pomocí kterých 

máme možnost tyto náklady přiřazovat. Bohužel i přes delší vývoj těchto 

metod a postupů je zde stále mnoho slabých stránek, které ovlivňují výsledky 

těchto postupů. Tudíž je snaha o eliminaci takovýchto nákladů. Situace na 

trhu, ale tlačí současný trend těchto nákladů opačným směrem, tedy 

navyšuje objem nepřímých nákladů.  

▪ Přímé náklady, je skupina nákladů, které jsme schopni přesně přiřadit ke 

kalkulační jednici. Tato kalkulační jednice je tzv. jednotka, skrze kterou máme 
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možnost alokace těchto nákladů. Takováto jednice může být jeden kus 

produktu či služby, pracovní úkon nebo nějaký prvek, který spotřebováváme 

v rámci realizace. 

 

5.2.2 Metody řízení nákladů 

Metody řízení nákladů a manažerské účetnictví historicky zdůrazňují svoji odlišnost 

od tradičního finančního účetnictví, které je řadou autorů považováno pro účely 

podpory manažerských rozhodnutí za nevhodné. Zvláště v tuzemských podmínkách 

je finanční účetnictví významně regulováno předpisy a účetními standardy, proto není 

vždy vhodné jako nástroj podpory manažerských rozhodnutí. Finanční účetnictví 

představuje základní zdroj informací i dat pro řídící pracovníky. [1]   

Co se týče zmiňovaného finančního účetnictví jsou ze zákona veškeré výsledné 

informace veřejně dostupné v rámci výkazů rozvahy a výsledovky podnikových 

subjektů, k těmto dokumentům může být přiřazen také výkaz cash flow. Rozvaha 

udává informace o majetku a kapitálu podniku. Výsledovka neboli výkaz zisku a ztrát 

obsahuje informace o nákladech a výnosech podnikatelského subjektu. Cash flow 

zahrnuje informace o příjmech a výdajích podniku.  

Finanční účetnictví není svým základem strukturováno pro běžná manažerská 

rozhodnutí, a tedy i jeho informační schopnosti, které střední a nižší manažeři pro 

častá rozhodování potřebují, jsou nedostačující. Zmiňované výkazy jsou ve svém 

základu propojeny (viz Obrázek 10). Tyto napomáhají vrcholovému managementu či 

vlastníkům podniku k obecnému přehledu o stavu podniku, nicméně pro běžné 

například projektové manažery jsou tyto informace nepodstatné pro jejich rozhodování 

a každodenní podnikovou praxi. Tento systém se často nazývá také tříbilanční a to z 

důvodu již zmiňovaných tří bilancí, které jsou v tomto systému propojeny. Informační 

hodnota tohoto systému je pro externí či strategický pohled na podnik velmi důležitá a 

pomáhá získat informace o aktuálním stavu podniku. I přesto, že tento systém je 

základním prvkem podnikové ekonomiky, pouze několik málo vedoucích pracovníků 

dokáže z těchto bilancí získat důležité informace. Celý tento systém je hlouběji 

propojen s celkovým chodem podniku, ovšem z hlediska jeho komplexní složitosti není 

pro každého zcela pochopitelné, právě z tohoto důvodu došlo ke vzniku manažerského 

účetnictví. 
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Obrázek 10: Finanční výkazy [Vlastní zpracování] 

 

Co se týče ekonomické vědy a praxe, došlo ve 20. století ke zjištění, že účetnictví 

jako takové má odlišný obsah i úlohy ve vztahu ke konečnému uživateli těchto 

informací. Jiné nároky jak na informace samotné, tak na jejich rozsah, budou mít 

zainteresovaní externí uživatelé účetních informací mezi než řadíme orgány státní 

správy (např. finanční úřad, správa sociálního zabezpečení) či banky, jejichž cílem je 

přesná kvantifikace výsledků podniku (dle jednotné metodiky umožňující srovnání více 

podniků), odlišné nároky na účetní informace budou mít také manažeři 

podnikatelských subjektů, jejichž cílem je poznat a změřit skutečnou hodnotu, 

vytvořenou jednotlivými dílčími jednotkami a výkony uvnitř organizace [1].  

Zjednodušeně řečeno můžeme současné používané účetní systémy rozdělit do 

dvou kategorií: 

▪ Finanční a daňové účetnictví, které tvoří účetní systém, primárně 

vytvořený pro potřeby externích uživatelů. Vzhledem ke skutečnosti, že 

externí uživatelé vyžadují od účetních systémů jednotný výklad a možnost 

srovnávat předkládané informace, musí být finanční a daňové účetnictví 

konstruováno podle striktních pravidel, regulujících veškeré jejich 

aspekty. [1] [3] [12] [18] 

▪ Manažerské účetnictví (Management Accounting – MA) je určené 

manažerům a není předmětem mimopodnikové regulace. Je prakticky 

účelné, aby takový účetní systém byl konstruován a upraven pro potřeby 

konkrétního uživatele, respektive manažera. Každé odvětví se vyznačuje 

natolik odlišnými aspekty, že soubor nástrojů a forma takovéhoto typu 

účetnictví zpravidla bývá u různých firem zcela odlišná, což – jak bylo 

již řečeno – je účelné. [1] [3] [12] [18] 
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Samozřejmě každý podnik má svůj vlastní přístup k vedení manažerského 

účetnictví, ale nemusí být vždy zcela použitelný a flexibilní v podnikové praxi. Dle 

charakteru podniku, a tedy jeho podnikatelského zaměření by se mělo i manažerské 

účetnictví tímto směrem ubírat, nicméně podniky mohou mít předmět podnikání 

zaměřen i více směry, což univerzální řešení často nemusí zcela vyřešit. Například 

pokud podnik je primárně zaměřen na dodávání služeb s čímž je spojeno velké 

množství pracovních výkonů, které je potřeba dlouhodobě plánovat a relevantně 

kontrolovat, jeho sekundární zaměření na kusovou výrobu nemusí využít z původního 

účetního nástroje v podstatě nic. Stále ale je v takovémto podniku, který má více druhů 

podnikání, nutnost standardizace manažerských účetních nástrojů, především 

z důvodu již zmiňované možnosti srovnávání. Porovnávání takovýchto výstupu je vždy 

velmi náročné, v některých případech často i nemožné. Vrcholový management i přes 

toto potřebuje porovnatelné informační výstupy, které jsou důležité pro možnosti 

plánování budoucnosti podniku, a také pro možnosti trackingu či srovnání výsledků. 

Manažerské účetnictví je tedy klíčovým prvkem nejen pro nižší a střední management, 

ale také pro vrcholové úrovně management.  

První varianta manažerského účetnictví měla formu tzv. nákladového účetnictví 

(Cost Accounting – CA), které se začalo rozvíjet zejména v souvislosti s rozvojem 

průmyslu. Jeho původním úkolem bylo zajišťování nákladů pro potřeby výsledné 

kalkulace, podle určité struktury a podle útvarů (zvláště režijních). Nákladové 

účetnictví se – na rozdíl od manažerského účetnictví zaměřeného na 

budoucnost – obrací do minulosti [1]. 

Tento druh nákladového účetnictví je často zařazován do tzv. klasických metod, 

které v současné době nemají na trhu velké možnosti využití, ale i přesto se stále 

využívají. Stanovení nákladů na produkt pomocí sběru informací z výsledného 

výrobního procesu není často možné v dnešní době aplikovat z důvodu velkého tlaku 

konkurence a zákazníků na cílovou cenu produktu. Náklady je tedy nutné stanovit ještě 

před zahájením celého procesu vývoje, výroby či provozu daného produktu.  

Z tohoto důvodu zde vznikl prostor pro nové, v současné době nazývané – Moderní 

metody pro řízení nákladů. Přehled základních omezení nákladového účetnictví lze 

vidět níže (viz Obrázek 11). Zaměření se na budoucí produkt a jeho základní 

specifikace včetně nákladů je pro přežití podniku dnes důležité. Nastavení celého 
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produktu, včetně specifikace veškerých vstupů, by mělo být klíčové pro úspěšnost 

finálního produktu. Toto základní nastavení se realizuje za pomoci plánování tohoto 

produktu a následná kalkulace by měla minimálně shrnout hrubou finanční stránku 

veškerých vstupní a výstupních parametrů. Marketingový plán a kalkulace produktu je 

pro rozhodování o produktu minimum, které by si každý podnik měl zpracovat, před 

započetím samotné realizace či vývoje produktu. 

 

 

Obrázek 11: Porovnání klasických a moderních metod řízení nákladů [99] 

 

Vývoj manažerského účetnictví je v posledních letech pak charakterizován silným 

důrazem na aktivní roli v procesu vzniku nákladů a výnosů. Náklady již nebývají 

považovány za neovlivnitelné a účetnictví se neomezuje pouze na modelování variant 

budoucího vývoje, ale důraz bývá stále častěji kladen na cíle ovlivňování nákladů 

(například metody Target Costing). Pro označení tohoto „moderního manažerského 
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účetnictví“ se někdy používá výraz management nákladů (Cost Management). 

Některé zahraniční publikace také hovoří o vyspělém či pokročilém manažerském 

účetnictví (Advanced Management Accounting). Management nákladů tedy může 

být definován jako soubor nástrojů a metod umožňujících aktivní ovlivňování 

nákladů s orientací na budoucnost. Zmiňované je uvedeno (viz Obrázek 12). [1] 

Tyto moderní metody řízení nákladů jsou pro dnešní business a management 

klíčové. Strategické plánování produktů je bezesporu jednou z hlavních činností 

dnešního podnikání pro zajištění potřeb a přání zákazníka, přijatelné prodejní ceny, 

vytvoření přidané hodnoty pro zákazníka a také zajištění výnosů a požadovaného 

zisku pro podnik. Aktivní ovlivňování nákladů je důležité pro udržení nastaveného 

nákladového cíle, který by se měl stále kontrolovat a případné odchylky je nutné řešit 

pomocí nápravných opatření.  

Orientace na budoucnost a strategické plánování je tedy jádrem pro dlouhodobé 

zachování podnikové výnosnosti či ziskovosti, ale nesmí se v těchto případech 

zapomínat na management tohoto postupu a tracking s tímto spojený.  

 

 

Obrázek 12: Geneze manažerských účetních systémů [1] 
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5.2.3 Management nákladů 

Management nákladů je možné charakterizovat na základě několika vývojových 

tendencí: 

▪ Předmětem analýz již není pouze výroba nebo montáž (či jiná hlavní 

podniková činnost), ale všechny procesy, celý hodnotový řetězec. 

▪ Náklady vznikají od nápadu o produktu až po jeho zrušení, nikoliv 

pouze ve výrobní etapě. 

▪ Náklady lze aktivně ovlivňovat, nejsou „nutným zlem“, s nímž se 

musíme smířit. 

▪ Náklady nevznikají v nákladových střediscích, ale jako důsledek procesů, 

které v rámci podniku probíhají. 

▪ Údaje o nákladech jsou často k dispozici příliš pozdě, ovšem poskytují 

množstevní a časové údaje a informace o budoucím vývoji ekonomických 

veličin. [1] 

Management nákladů (Cost Management) navazuje na předcházející systémy (CA 

a MA). Je zde potřebné zmínit, že i s novým kvalitativním stupněm manažerských 

nástrojů a metod v současnosti prezentovaných nákladovým řízením, zůstávají 

předešlé vývojové stupně platné a důležité.  

Jak již bylo řečeno viz 5.2.1 veškeré činnosti jsou spojené s výkony a náklady. Tato 

návaznost nákladů (viz 5.2.1 - Obrázek 7) je ale spojena se zdroji a jejich čerpáním. 

Jde tedy o postup využití zdrojů pro vytváření činností v podniku a zajištění 

požadovaných výkonů. Náklady jsou tedy spojeny jak se zdroji, které udávají jejich 

velikost, tak s činnostmi, které udávají míru jejich čerpání v čase. Výstupem by měli 

být požadované výkony, které jsou na jedné straně ohodnoceny pomocí již zmíněných 

nákladů, tak také pomocí výnosů. 

Významným trendem v současném manažerském účetnictví a řízení nákladů 

je také důraz na měření výkonnosti. Výkonnost firmy je v současné podobě vnímána 

značně různorodě. Lze ji charakterizovat jako způsob chování organizace, jehož 

pomocí vykonává svoji činnost na základě podobnosti s referenčním (nejlepším) 

způsobem vykonávání této činnosti. Jde tedy o dosažení co nejlepšího způsobu 

provádění určité činnosti [1]. 
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Měření výkonnosti podniku, oddělení či samostatných zaměstnanců je v dnešní 

době samozřejmostí pro udržení určitého stupně a rychlosti výstupů. Tento trend 

měření výkonnosti v podniku se s nástupem digitálních technologií ještě více začal 

rozšiřovat a bude pravděpodobně v nadcházejících letech ještě více sílit. Z důvodu 

globalizace a konkurenčního boje či z důvodů ekonomických krizí se stále více 

setkáváme s nárůstem tlaku na pracovní výkonnost. Měření výkonnosti má mnoho 

podob, od měření pracovní výkonnosti, která se měří dle produktivity pracovníka až po 

finanční výkonnost oddělení nebo podniku. Každá tato metoda má své klady a zápory, 

a proto je nutné tyto nástroje využívat s rozmyslem či detailnějšími znalostmi. 

V opačném případě by mohlo docházet k nesprávnému použití těchto nástrojů a 

v důsledku i ke snižování výkonnosti. Pochopení provázanosti a důsledků těchto 

nástrojů je důležité pro relevantní používání v běžné podnikové praxi. 

V současnosti dochází k rozmachu rozličných metod měření výkonnosti 

organizace. Finanční metody sloužící k měření výkonnosti organizace značně 

využívané v minulých letech například ukazatele rentability (ROA, ROE), jsou nyní 

mnohdy nahrazovány sofistikovanějšími metodami, jež v některých případech uvažují 

i nefinanční vlastnosti organizace (EVA, Balance Scorecard pod.) [1].  

Rozvoj informačních a komunikačních technologií se významně promítá také 

v integraci jednotlivých nástrojů řízení firmy. [1]  

V podnikové praxi se často setkáváme s mnoha novými metodami hodnocení 

výkonnosti. Jednou z velmi rozšířených a často používaných metod jsou klíčové 

ukazatele výkonnosti (tzv. KPI – Key Performance Indicators). Tyto jsou indikátory, 

ukazatele či metriky výkonnosti, často přiřazované organizačnímu útvaru, 

službě/projektu apod. Tento nástroj by měl zajišťovat kvalitu, produktivitu a 

hospodárnost celého procesu, přičemž nastavení tohoto nástroje je závislé na 

potřebách útvaru nebo projektu či požadavcích zákazníka. 

KPI jsou obvykle vyvíjeny podle známého S.M.A.R.T. kritéria původně vyvinutá 

Georgem T. Doranem (Management Review, 1981) a popularizovaným Peterem 

Druckerem. [84] 

Jedním z hlavních ukazatelů výkonnosti podniku je zisk. Podle ekonomické teorie 

je zisk kladný rozdíl mezi výnosy a náklady. V reálném světě se však jako „zisk“ 
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označuje celá řada naprosto odlišných ekonomických ukazatelů: EAT, EBT, EBIT, 

EBITDA, OIBDA, NOPAT. Zisk neříká nic o tom, jak se podniku daří nebo co získal. 

Zisk porovnává účetní náklady s účetními výnosy, které mohou být často zkresleny 

řadou faktorů jako je časové hledisko (rozdíl mezi náklady a výdaji v čase). Zisk tak 

bohužel nemusí ještě nic vypovídat o tom, kolik daný podnik skutečně vydělal, natož 

pak o tom, jak se změnila jeho hodnota anebo co přinesl svým majitelům. Zisk dokáží 

výrazně zkreslit i jednorázové výnosy z prodeje nemovitostí, nákupy, opožděné 

dodávky atd. Na zisk je proto dobré pohlížet spíše jako na účetní položku, kterou je 

třeba vnímat v kontextu jiných ukazatelů jako je přidaná hodnota, celkové tržby, vlastní 

kapitál atd. [94].  

 

5.2.4 Osobní náklady 

Osobní náklady jsou v současné době jednou z nejdůležitějších složek ve struktuře 

nákladů. Z důvodu nástupu robotiky a umělé inteligence, který se aktuálně skrývá pod 

názvem digitalizace, se struktura nákladů začala významně měnit. V minulosti byla 

většina nákladů z důvodu velkého množství lidské pracovní síly spíše charakteru 

přímého. Současnost nám ukazuje, že tento trend se mění, a to směrem k většímu 

rozsahu nepřímých nákladů. Toto je často odůvodňováno právě nástupem digitalizace, 

která je pomocí robotů či softwarového řešení schopna ulehčit lidskou práci, ale právě 

z tohoto důvodu navyšuje fixní složku nákladů. Například pokud se koupí do firmy 

softwarové řešení, které navýší produktivitu práce o 20 %, tak tato pracovní síla může 

být využita jinde či lépe, ale nákupem se zvýší fixní složka daného podniku nebo 

oddělení, které tento software zakoupilo.   

Osobní náklady jsou tedy dnes složkou, která by se měla využívat efektivně, spíše 

v případech komplexnějšího či velmi flexibilního pracovního zatížení, které není 

jednotvárné a únavné pro pracovníka. Kreativní práce s obsahem určitého know-how 

je a bude nástrojem, po němž bude poptávka stále značně narůstat. Schopnost 

přizpůsobit se prostředí s relevantními znalostmi je složkou lidské práce, která bude 

také náležitě odměněna, a tudíž osobní náklady v budoucnosti ještě dále porostou.  

Osobní náklady jsou skupina nákladů vynaložených na pracovní sílu podniku. 

Mnohdy mají značný vliv na podnikatelský subjekt jako celek, v nejvyšší míře 

především u podniků zaměřených na realizaci služeb.  
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Nejprve je důležité uvedené náklady rozdělit do dvou významných skupin majících 

zcela odlišné chování, a tudíž i zcela rozdílný vztah k výkonům jednotlivých firem [1] 

[17] [21] [25]: 

▪ Přímé osobní náklady, 

▪ Nepřímé osobní náklady. 

Co se týče přímých osobních nákladů, jakožto jednicových mzdových nákladů, jde 

o náklady na mzdy pracovníků přímo se podílejících na realizaci či výrobě jednotlivých 

výkonů podnikatelského subjektu. Z hlediska skupiny nepřímých osobních nákladů jde 

o náklady na administrativní a technicko-hospodářské pracovníky zajišťující činnosti 

potřebné pro nezbytný chod podnikatelského subjektu, ovšem tito se přímo nepodílejí 

na realizaci či výrobě výkonu daného podniku. 

Při hledání úspor u tohoto typu nákladů existují (podobně jako tomu je u 

materiálových nákladů) v zásadě dvě možnosti: 

▪ Snížení ceny, za kterou je tento výrobní faktor nakupován – tedy snížení 

mzdy pracovníkům, 

▪ Anebo dosáhnou lepšího využití nakupované práce zvýšením objemu 

vyprodukovaných výrobků ve vztahu k počtu pracovníků [1] [22] [23]. 

Snižování mezd je ve většině případů obtížně realizovatelné, zejména v době 

hospodářské konjunktury a celkového nedostatku kvalifikovaných pracovních sil. 

V rovině lepšího využití práce jsou ale možnosti širší. V první fázi existují 

způsoby, jak omezit plýtvání s prací (stejně jako je tomu u materiálu a surovin). 

Lepší organizací pracoviště, lepší spoluprací jednotlivých pracovníků a lepším 

zainteresováním pracovníků lze dosáhnout značného zvýšení pracovní 

výkonnosti zaměstnanců [1]. 

Struktura osobních nákladů se tedy skládá ze dvou základních složek, což jsou 

náklady přímé osobní a nepřímé osobní, ale k těmto je nutné dále také započítat 

ostatní náklady, což jsou náklady celopodnikové či náklady daného oddělení. 

Pracovník při plnění nějakého projektu či realizaci určitého produktu je prodáván 

zákazníkovi nebo započítáván do produktu jako celek. Tím je myšleno, že pokud se 

realizuje určitý projekt, tak veškeré náklady jak osobní přímé, osobní nepřímé a ostatní 

náklady přiřazené k danému pracovníkovi je nutné započítávat. Snížení ceny 
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pracovníka nemusí být tedy pouze pomocí snížení jeho osobní přímé mzdy, ale je zde 

možnost pomocí relevantnějšího rozdělení nákladů napříč podnikem či jednotlivými 

odděleními. Počet technicko-hospodářských pracovníků či optimalizace jejich práce 

může v důsledku zajistit požadované snížení nákladů. Tedy i nepřímé náklady lze 

ovlivnit takovýmto zásahem. Samozřejmě lepší optimalizací či možnostmi 

automatizace určité práce jsme schopni podobného efektu, ale z důvodu velkého 

nárůstu nákladů nepřímého charakteru je důležité i na tyto zaměřit v praxi pozornost.  

Častým jevem, který ve výsledku ovlivňuje osobní náklady je využití pracovní síly 

neboli produktivita práce daného pracovníka. Produktivitu můžeme ovlivňovat mnoha 

vlivy, ale často se v podnikové praxi stává, že produktivita pracovníka není plně využita 

kvůli nemožnosti zapojení tohoto pracovníka do pracovního procesu z důvodu, že jeho 

pozice a know-how není možné v určitém časovém horizontu uplatnit. V tomto případě 

je hlavním nástrojem plán, pomocí kterého je možné tomuto předejít. Dlouhodobé a 

střednědobé plánování mají velmi významný podíl na produktivitě daných oddělení. 

Další možností, jak snížit podíl přímých mzdových nákladů, spočívá v různých 

formách automatizace výroby nebo jiných podnikových činností náročných na práci. 

Základem této možnosti je jednoduše to, že nahradíme část lidské práce prací strojů 

(například část výrobní linky, kde se manuálně montovaly výrobky, nahradíme 

automatizovaným strojním zařízením). Dopad na náklady bude jednoznačný, dojde ke 

snížení jednicových mzdových nákladů, ale na druhé straně dojde ke zvýšení odpisů 

v důsledku investice do nákladné automatizované linky. [1]  

 

5.2.5 Modelování nákladů 

Klasifikace nákladů podle objemu prováděných výkonů je předpokladem pro odhad 

vývoje budoucích nákladů při různých úrovních aktivity podniku. Tento odhad 

budoucích nákladů ve vztahu k objemu umožňuje vytvářet varianty budoucího vývoje 

a pružně reagovat na změny podnikatelského procesu. Kvantifikace variabilních a 

fixních nákladů tvoří základ celé řady moderních metod řízení nákladů, příklad 

variantně sestavovaných podnikových plánů [1]. 

Plánování nákladů a možnosti modelování nákladů jsou nezbytné pro efektivní 

projektový management. Projektový plán by měl být základním stavebním kamenem, 



                           Disertační práce 

60 
 

nejen pro tvorbu kalkulace projektu, ale především pro jasnou alokaci zdrojů, tvorbu 

kompetenční matice a ostatních procesů a činností nezbytných pro úspěšnou realizaci 

a zakončení projektu. Tento plán by měl být odrazem veškerých budoucích 

realizačních procesů, činností a úkolů na projektu, které bude potřeba vést.  

Variantní plánování je jednou ze základních možností pro plánovací procesy. Toto 

je důležité pro benchmarking projektu, z čehož mohou vzniknout cílové plány projektu. 

Tudíž jde o proces plánování jednoho projektu pomocí více variant a možnosti jejich 

porovnání. Pomocí tohoto postupu jsme schopni komplexně zhodnotit výhody a 

nevýhody daných dílčích návrhů. Díky variantnímu procesu plánování jsme následně 

při realizaci projektu schopni efektivněji reagovat na možné změny v projektu, které se 

v podnikové praxi často stávají, nejen v důsledku možných chyb v plánu, ale také 

z důvodu interních či externích zásahů. Projektový vedoucí by měl být schopen 

v průběhu projektu reagovat na možná nadcházející rizika, či rychle a relevantně 

posoudit požadavky a přání zákazníka, které se mohou v průběhu projektu měnit.  

Z důvodu zaměření této práce na vývojové a výzkumné procesy spojené 

s automobilovým průmyslem je potřeba nastínit určitý přehled toku (objemu) financí do 

této oblasti. Především z důvodu důležitosti relevantní alokace nákladů je nezbytné 

vytvořit finanční analýzu současného stavu, pomocí kterého je možně si uvědomit 

možné důsledky chybného plánování. Příklad viz 5.2.6 by měl nastínit alespoň 

základní přehled o objemu a rozsahu finančních, ale také nefinančních aktivit 

spojených s vývojovými pracemi. 

 

5.2.6 Příklad vývojových a výzkumných nákladů pro Škoda Rapid  

Dle dostupné literatury je známo, že cca 40 % nákladů automobilu směřuje na 

strategické plánování, do čehož spadá strategický marketing a výzkumné i vývojové 

fáze. V současném stavu je předpokladem, že: 

▪ Cca 10 % z prodejní ceny je zisk výrobce (plánovaný pro daný objem 

produkce) 

▪ Cca 5 - 15 % nákladů směřuje na strategický marketing 

▪ Cca 25 - 35% nákladů směřuje na VaV vozidla včetně faceliftové fáze 
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Produkce automobilu značky Škoda automobil a.s. vznikla na začátku roku 2012, 

kdy tento model byl také uveden na trh. Předpokladem je, že produkce automobilu je 

cca 3 - 4 roky pro první fázi produktu a další 3 - 4 roky pro druhou fázi (facelift) 

produktu. Z dostupných statistik je možné dohledat produkci automobilu, kde jsou 

průměrné prodeje tohoto typu automobilu okolo 200 000 ks ročně.  

To znamená, že v první fázi za cca 3,5 roku bylo prodáno cca 700 000 kusů 

automobilů. V případě druhé fáze prodejů tohoto produktu za cca 3 roky budou prodeje 

okolo 600 000 kusů. Celkově jde tedy o přibližně 1,3 mil. prodaných kusů 

automobilu Škoda Rapid v různých typech a modifikacích. 

Pro tento příklad budeme předpokládat, že průměrná prodejní cena automobilu byla 

300 000,- Kč po celou dobu prodeje tohoto vozidla. Z propočtu prodejní ceny a počtu 

kusů vychází výnos pro podnik Škoda Automobil a.s. cca 390 mld. Kč. 

V automobilovém průmyslu jsou celkově zisky pro výrobce a subdodavatele nastavené 

velmi nízké, z tohoto důvodu budeme předpokládat, že automobilka bude mít zisk z 

tohoto produktu cca 10 % z prodejní ceny. Po odečtení požadovaného zisku výrobce 

nám zůstávají dostupné náklady, které je možné alokovat na jednotlivé funkční celky 

daného projektu, v tomto případě jde o produkci automobilu. Náklady pro rozdělení 

jsou tedy 351 mld. Kč, z čehož budeme předpokládat, že 20 - 35 % bude alokováno 

na výzkumné a vývojové fáze. Celkové náklady na výzkum a vývoj tedy budou  

cca 88 - 123 mld. Kč (viz Obrázek 13). 

 

 

Obrázek 13: Předpoklad alokace nákladů v rámci produkce automobilu Škoda Rapid [Vlastní 
zpracování] 
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Z důvodu, že prvotní vývojové a výzkumné fáze jsou často časově a finančně 

náročnější, vzniká zde předpoklad, že až 85 % celkových nákladů bude pro tuto fázi 

použito. Jde tedy o cca 105 mld. korun. V druhé fázi, pro facelift automobilu, jde ve 

většině případů pouze o vnější úpravy vozu, do kterých spadají nárazníky, světlomety, 

blatníky a jiné, které vycházejí z již hotového řešení původního vozidla.  

 

5.2.7 Struktura nákladů  

Významný fakt ovlivňující nákladové řízení a jeho nástroje i metody je změna 

struktury nákladů podnikatelských subjektů. K této docházelo v předešlých desetiletích 

a neustále probíhá. Jako výsledek uvedeného vznikla řada jevů majících za následek 

značný nárůst nepřímých (režijních) nákladů na úkor nákladů přímých (jednicových) 

[1]. V 1. pol. 20. století byly firmy charakterizovány cca 10 % podílem nepřímých 

nákladů. Významnou část podnikových nákladů tvořily materiálové a přímé mzdové 

náklady. Následkem poměrně nenáročných zákazníků těchto podniků, používání 

tradičních materiálů, a také relativně jednodušší technologie spojené s větší manuální 

prací byla situace, kdy nepřímé náklady nepředstavovaly zásadní problém 

nákladového řízení. Toto tedy znamenalo, že nepřímé náklady nezískávaly 

významnou pozornost manažerů i vlastníků. Výše zmiňovanou změnou ovšem došlo 

k mnoha navazujícím změnám a procesům, díky nimž byla nákladová struktura 

podnikatelských subjektů pozměněna.  

▪ Ve výrobě se používá stále menší množství materiálu, který je zároveň 

často levnější než dříve. Snížení podílu materiálových nákladů bylo 

podpořeno také rozvojem plastikářského průmyslu a lepšími výrobními 

technologiemi umožňujícími miniaturizaci, což znamená i snížení spotřeby 

materiálu. [1] 

Tento jev je spojen nejen s úspornými opatřeními, které jsou především 

v automobilovém průmyslu za poslední roky velmi zjevné, ale také s nárůstem 

procesních postupů při realizaci, které mají ve výsledku přinášet i nápravná opatření 

v oblasti plýtvání. Přechod k lepším materiálům a využití plastových dílů má přidanou 

hodnotu nejen v oblasti úspor pro výrobce, ale také dodává zákazníkovi přidanou 

hodnotu v podobě provozních úspor (delší životnost dílů).  
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▪ Růst mzdových nákladů spolu s rozvojem technologií má za následek značný 

nárůst automatizace, který se ve struktuře nákladů projevuje snížením počtu 

výrobních dělníků nebo jiných pracovníků přímo vykonávajících specifické 

výkony. Práce, kterou vykonávají, byla postupně nahrazována nákupem 

vysoce výkonných automatizovaných výrobních linek a jiných zařízení, 

jejichž přítomnost v podniku se projeví nárůstem odpisů, případně mezd 

nevýrobních pracovníků, tedy nepřímých nákladů. [1] 

Tento trend, je značně viditelný v hromadné či sériové výrobě. Zde je převládajícím 

prvkem těžká monotónní práce, která nejen fyzicky a psychicky zatěžuje pracovníky, 

ale také zde s tímto narůstá riziko chyb. Kvalita výroby se právě pomocí výše 

zmiňované automatizace výrazně zlepšila. Nicméně ani prototypová výroba v tomto 

nezůstává pozadu. Nové moderní technologie přinášejí nové možnosti jako je 

například 3D tisk. Tento podobně jako automatizace hromadné a sériové výroby 

přináší pro podnik na jedné straně navýšení nákladů fixního charakteru z důvodu 

nákupu těchto zařízení, ale na druhé straně přináší určitou úsporu práce, rychlejší 

výrobu prototypů či flexibilitu a další.     

▪ Díky stále náročnějším zákazníkům a růstu konkurence je podnik nucen 

vyrábět stále širší a diverzifikovanější strukturu výkonů (customizace). 

Pro výrobce tento jev přináší značnou komplikaci při konstrukci výrobních 

linek, při obsluze zákazníků, v distribuci apod., což se opět projevuje v růstu 

režijních nákladů. [1] 

Podobně jako bylo je uvedeno dříve, zde také především pomocí automatizace, 

narůstají možnosti customizace výkonů. Výběr víceúčelových strojů je v současné 

době obrovský, a tudíž i složitější výkony přecházejí do procesu skrze tyto stroje. 

Samozřejmě zde také vzniká poptávka po zkušených a profesně zaměřených 

pracovnících, kteří jsou takovéto stroje schopni obsluhovat. Práce takovýchto 

zaměstnanců je těžko kvantifikovatelná, tudíž zde také narůstají režijní náklady.  

▪ Nárůst počtu a objemu vykonávaných režijních činností je jedním 

z dalších významných faktorů ovlivňujících nákladovou strukturu podniků. 

Podniky jsou dnes v podstatě nuceny vykonávat celou řadu činností, které 

dříve neprováděly vůbec, nebo které byly vykonávány ve značně omezeném 

rozsahu (řízení jakosti, IT oddělení, řízení distribučních řetězců, řízení vztahu 
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se zákazníky – CRM, certifikace atd.). Tradičně prováděné činnosti se také 

stále častěji realizují v daleko širším rozsahu (nákup, výběr dodavatelů, 

skladování, údržba a opravy strojů). Následkem je opět nárůst relativního 

podílu režijních nákladů. [1] 

Výše zmíněné režijní činnosti, jsou v dnešní době nedílnou součástí každého 

středního a velkého podniku, který chce zachovat výstupní kvalitu svých produktů či 

služeb. Dále řízení kvality jako je například ISO certifikace je také velmi významnou 

součástí každého kvalitního podniku, který chce na trhu spolupracovat s obdobně 

zaměřenými podnikatelskými subjekty. Takovéto procesy a činnosti ovšem navyšují 

potřebné množství administrativních pracovníků, jelikož objem této práce značně 

narůstá, a prozatím není možné předělat tyto náležitosti do celkového digitálního 

řešení. Tento trend samozřejmě z důvodu současné úrovně digitalizace bude dále 

postupovat. Digitalizace pomáhá podnikům snižovat zmiňované režijní náklady, ale 

komplexní řešení zatím neexistuje. 

▪ Další komplikací jsou již výše zmíněné požadavky zákazníků na komplexní 

produkty. Zákazník vyžaduje řadu doprovodných služeb souvisejících 

s uspokojením jeho potřeb. Firma, která si uvědomí tuto změnu vnímání 

hodnoty u spotřebitele, může dosáhnout značných konkurenčních výhod. 

Rozšiřování objemu poskytovaných služeb se zpravidla projeví v nárůstu 

počtu a objemu výkonů, které je podnik nucen vykonávat. Opět tedy dochází 

k nárůstu nákladů a opět v převážné většině těch režijních. [1] 

Jak je zmíněno výše, z důvodu uspokojení zákazníků narůstá objem poskytovaných 

služeb pro tyto zákazníky. Tyto jsou spojeny s administrativní zátěží, která je ale často 

hodnocena v podnicích jako práce režijního charakteru. Z tohoto důvodu mnoho 

podniků přechází k digitalizaci své práce. Tento trend napomáhá k úspoře nákladů za 

pracovníky, kteří musejí provádět administrativní práce, nicméně náklady fixního 

charakteru jsou sníženy dle množství a ceny daného SW i HW řešení. Dle typu 

softwaru a hardwaru, který je podnik schopen nasadit na tyto činnosti, a jeho ceny se 

dané náklady promítnou do výsledných režijních nákladů zmiňovaných prací. Dále je 

také nutné v těchto podnicích zhodnotit, zda bude mít nasazení digitalizace na tyto 

procesy a činnosti ve výsledku úsporný efekt.  
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▪ Rozvoj technologií, nové produkty a výrobní postupy mají za následek 

významný růst technologické náročnosti výroby.  Stoprocentní kvalita, 

přesnost, dodržení postupů vyvolává nutnost nákladových investic do 

speciálních zařízení, měřidel, přístrojů, jež dodržení požadovaných vlastností 

a postupů vyžadují. Tyto investice se opět významně promítají do nárůstu 

režijních nákladů. 

▪ Jedním z posledních jevů je zkracování životního cyklu výrobku a služeb. 

Doba, po kterou se určité výrobky a služby uplatňují na trzích, se s postupem 

doby zkracuje. Spotřebitelé žádají stále častější inovace. S tím, jak se tato 

perioda zkracuje, roste naopak doba, po kterou probíhá příprava, konstrukce 

nebo projektování nových produktů. Roste význam poprodejních služeb, 

včetně péče o zákazníka po skončení životního cyklu produktu. Opět zde 

tedy máme jev, který má dopad na růst režijních nákladů a zkracování doby, 

po kterou jsou k objektu vázány tržby a s nimi související přímé náklady. [1] 

Činnosti spojené se zkracováním životního cyklu výrobku jsou samozřejmě také 

spojené s výzkumem a vývojem. Zde se nejenom vytváří již zmiňované produktové 

inovace, ale také se zde jedná o přidanou hodnotu daného výrobku apod. Zkracování 

periody inovací je samozřejmě požadované ze strany zákazníka, ale také ze strany 

výrobce, který si chce udržet konkurenční výhodu oproti konkurenčním produktům na 

trhu či tyto chce předčit. Tyto produktové inovační změny jsou hlavním zájmem 

engineeringových podniků, poněvadž je to jejich základní náplní práce. Výrobní 

podniky jsou na vývojové firmy navázány z mnoha důvodu jako jsou například 

možnosti zajištění dlouhodobých či krátkodobých externích kapacit, zajištění nového 

know-how, či jiné.  

V důsledku výše uvedených jevů činí v současné době podíl nepřímých nákladů 

často až 50 % celkových nákladů. Specifická situace existuje navíc v sektoru služeb, 

kde se náklady velice často vyznačují obtížnou alokovatelností. Zde může podíl 

nepřímých nákladů činit v některých případech i více než 80 % celkových nákladů. [1] 
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Obrázek 14: Vývoj podílu nákladů v organizacích [1] 

 

Celkově má uvedená změna ve struktuře nákladů značný dopad na mnoho nástrojů 

řízení nákladů, zejména v oblasti týkající se alokace nákladů v rámci kalkulace. 

Kalkulace není komplikací, pokud lze až 90 % nákladů přímo přiřadit výkonu. Riziko 

odchylky přiřazených nepřímých nákladů od skutečných příčin je nízké. Pokud ovšem 

nepřímé náklady tvoří podíl přibližně 50 %, je kalkulace značně ovlivnitelná správností 

jejich alokace, tedy každá nepřesnost v alokaci nepřímých nákladů má zásadní dopad 

na celkové náklady kalkulovaného objemu. 

V současné době v engineeringovém prostředí dochází k jevu kdy i přes jasnou 

alokaci nákladů je obtížně dosažitelné uspokojení požadavků zákazníka. Cena, know-

how, kapacitní možnosti a jiné klíčové faktory ovlivňují zákazníka ve výběru dodavatele 

služeb, v tomto případě engineeringové podniky. Z tohoto důvodu je nutné se 

soustředit na vytvoření plánu, kalkulace a nabídku projektu pro zákazníka s co nejvyšší 

přidanou hodnotou. Tohoto jsme schopni dosáhnout, ale pouze za podmínek, kdy je 

zákazník schopen a ochoten podat dodavateli relevantní informace o projektu a tyto 

jsou také relevantně zpracovány.  
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Nástroj pro takovéto plánování vývojových projektů doposud neexistuje 

v podobě, která by umožňovala relevantně ohodnotit daný projekt a jeho možné 

dopady i navrhnout efektivní řešení daného projektu s minimálními náklady.  

 

5.2.8 Produktivita v engineeringovém podniku 

V klasickém pojetí finanční výkonnosti se nejčastěji za efektivní považuje ten 

podnik, který dokáže generovat vyšší hodnotu zisku. [1] 

Jak již bylo zmíněno dříve, výkonnost podniku či oddělení se často hodnotí dle 

finančních ukazatelů. Jedním z těchto nejrozšířenějších ukazatelů je v praxi zisk 

podniku, který ale má mnoho podob. Zisk neboli hospodářský výsledek nemusí být 

pouze rozdíl mezi dosaženými výnosy a objemem spotřebovaných nákladů. Běžně se 

využívá několik druhů ukazatelů, které výsledný zisk pomocí dodatečných výpočtů 

dále upravují, a to z důvodu přesnějších výsledků. Tyto ukazatele jako jsou například 

EAT, EBIT, NOPAT, apod. jsou velmi odlišné a každý z těchto ukazatelů se využívá 

pro jiný druh ekonomického výsledku, který je v praxi často potřebný. Tyto potřeby 

často nastávají z důvodu zjištění přesnějšího finančního výsledku, pro možnosti 

strategického plánování. Každoroční kontrola a nastavení ceny produktů a služeb 

následkem těchto postupů, které jsou v dnešní době potřebné, jsou výsledkem.  

Při rostoucí míře konkurence v určitých odvětvích nastává situace, kdy má 

podnik velmi omezené možnosti nastavit cenu produktu na základě svých 

identifikovaných nákladů a velmi často přijímá cenu danou trhem. V takové 

situaci je snížení nákladů zpravidla jedinou cestou, jak zvýšit míru zisku firmy, 

potažmo ukazatele rentability. [1] 

Procesy přesného nastavení ceny produktu jsou nezbytné pro dlouhodobé udržení 

podniku v chodu. Takovéto procesy stanovení cílové ceny produktů jsou ale často 

nastavovány ze dvou směrů. Prvním zdrojem tohoto nastavení je vrcholové řízení 

podniku, které rozhoduje o struktuře nákladů podniku. Druhým zdrojem jsou 

požadavky zákazníka či již zmiňované tržní prostředí, které za pomoci konkurence 

vyvíjí tlak na cílovou cenu produktu. Oba tyto zdroje ovlivňují cílovou cenu (viz Obrázek 

15), první ze zdrojů, kterým je vrcholové vedení podniku často ovlivňuje nepřímé 

náklady. Z důvodu strategického řízení jsou tyto náklady součástí provozu podniku a 
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ovlivňují tedy celkové náklady, které se ve výsledku přiřazují k produktu. Povaha těchto 

nákladů jako fixních nákladů je z důvodu, že vrcholové vedení neovlivňuje počet 

produktů či projektů, na nichž podnik pracuje, ale udává směr a povahu dlouhodobého 

financování. Z druhé strany požadavky a přání zákazníků či konkurenční prostředí 

často tlačí na cenu opačným směrem. Střednědobé plánování produktů či projektů 

ovlivňuje náklady spíše přímého charakteru, které je možné ovlivnit pomocí množství 

těchto zdrojů.  

 

Obrázek 15: Předpokládaný vliv směru plánování na strukturu a povahu nákladů [Vlastní zpracování] 

 

Oba tyto způsoby plánování tedy ovlivňují cílové náklady, a tudíž i výslednou 

finanční produktivitu podniku, která se v důsledku hodnotí. Je tedy nezbytné oběma 

směrům dávat stejnou důležitost při plánování struktury a rozsahu nákladů, neboť jsou 

klíčem k udržení požadované míry nákladů a ve výsledku mohou významnou měrou 

ovlivnit zisk podniku.   

Snižování nákladů může mít za následek také snížení hodnoty a kvality 

výkonu, tedy výrobku nebo služby, vnímané zákazníkem. Ke snižování nákladů musí 

organizace přistupovat s přihlédnutím k dopadům na výstupy transformačního 

procesu. Ne vždy může snížení nákladů přinést kýžený efekt zvýšení ekonomické 

účinnosti vynaložených nákladů. Zákazníci velmi často citlivě vnímají hodnotu 

produktu z hlediska kvality, užitné hodnoty, vlastností apod. Základní podstatou 

podnikových nákladů je skutečnost, že jsou vždy (nebo by alespoň měly být) 
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nějakým způsobem účelově svázány s podnikovými výkony (5.2.1-Obrázek 7). 

V praxi to znamená, že jakýkoliv náklad, který jsme v podniku vynaložili, by měl být 

účelově svázán s hodnotově vyjádřeným prospěchem, tedy prodaným výkonem. 

Snižování nákladů by nemělo být prováděno na základě jednoduchého „osekávání“ 

nákladů. Velmi často je lepší cestou k cíli pokusit se o dosažení vyššího užitku či vyšší 

hodnoty výstupů se stávajícími nákladovými strukturami a docílit tak skutečně 

hospodárného vynakládání nákladů (tedy umět lépe využít existující potenciál 

podniku, s nímž je svázána určitá úroveň nákladů, než se pokoušet o odbourání 

nákladů, čímž může dojít také ke snížení doposud dosahovaného užitku). Pokud tedy 

„osekáváme“ nějaký náklad bez znalosti jeho vazeb s výkony, pravděpodobně 

se nevyhneme snížení kvality nebo rozsahu výkonů.  Nákladové racionalizaci musí 

předcházet analýzy vazeb mezi náklady a výkony. Co přinese například minimalizace 

nákladů v logistice, když tím utrpí míra poskytované služby nebo včasnost jejího 

dodání? Lepší organizací prováděných aktivit a činností můžeme dosáhnout 

nákladové optimalizace zvýšení efektu z vynaložených nákladů. [1]  

Přibližná struktura nákladů je tedy jasná (viz Obrázek 14), nicméně pomocí lepšího 

využití dostupné kapacity podniku či navýšením produktivity jsme schopni náklady lépe 

využít ve prospěch podniku.  V podnikové praxi se můžeme setkat také s podnikem 

dodávajícím služby, který je především závislý na produktivitě svých pracovníků. Tyto 

podniky by měly držet produktivitu svých zaměstnanců na maximální možné úrovni, 

což je 100 %. V praxi toto vytížení není reálné, tudíž se takovéto vytížení může 

pohybovat od 0 % do cca 90 %, případně 95 % u velmi efektivních podniků. Z mnoha 

důvodů není vytížení pracovníka na 100% reálně možné. Mezi tyto důvody patří 

například nemocnost, dovolená apod. Veškeré tyto stavy snižují produktivitu podniku 

či oddělení.  

Obecně se produktivita hodnotí pomocí množství prodaných hodin zaměstnance 

zákazníkovi. V praxi se tedy setkáváme s jevem, kde se produktivita velmi dobrých 

oddělení může pohybovat například kolem 80%. Tento stav ale není stálý, a to 

především díky povaze a struktuře projektů, které zajišťují zmiňovanou produktivitu. Z 

příkladu možné produktivity (viz Obrázek 16) je patrné, že vytížení se v čase mění, což 

je způsobeno pomocí zmiňovaných vlivů.   
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Obrázek 16: Předpoklad produktivity v podniku [Vlastní zpracování] 

 

5.2.9 Proces vývoje produktu 

Základním předpokladem pro vývoj požadovaného produktu je relevantní work-flow. 

Tok práce neboli vytvoření souhrnu všech potřebných a nezbytných činností při tvorbě 

komplexního produktu, kterým může být například moderní osobní automobil, je 

základním předpokladem k úspěchu.  

 

 

Obrázek 17: Engineering product design process [Vlastní zpracování] 

 

Proces výroby je sestaven z mnoha dílčích částí, které je nutné koordinovat v čase, 

ale nejprve je nutné znát obecný rámec prací počínaje koncepcí produktu a konče jeho 
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doručením zákazníkovi. Základní rámec prací, který na sebe navazuje, a je nutné na 

tento brát zřetel, je uveden (viz Obrázek 17).  

Celý tento proces je rozdělen do dílčích částí, které je nutné rozklíčovat pro jasné 

nastavení podprocesů, a především pro jasný work-flow. Sled prací je nutné chápat 

jako souhrn na sebe navazujících činností a procesů, které mají určité vazby, na něž 

také musíme brát zřetel. Celý proces nám po jeho rozklíčování dává komplexní obraz. 

Dále je také možné na základě tohoto začít stanovovat jednotlivé nositele nákladů a 

výnosů, které jsou klíčové pro relevantní alokaci nákladů a ohodnocení jednotlivých 

prvků.  

Celkový tok je možné rozdělit na tři základní části, a to na work-flow, neboli tok 

práce, který je klíčový pro zajištění celého engineeringového procesu plánování, a dále 

na tok nákladů a výnosů, které jsou ve zmiňované oblasti engineeringu na toku práce 

závislé. 
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5.3 Klíčové ukazatele projektů  

Hlavním bodem předpovědí vývoje projektu pro proces jejich vývoje či jejich 

jednotlivých částí je analýza minulého vývoje a současného stavu analyzovaného 

předmětu. Je však nutné předložit a analyzovat některé rozvojové návrhy. Analýza 

činností a funkcí objektu je jedním z hlavních prvků rozvojových programů (viz Obrázek 

18). [100]  

 

Obrázek 18: Zpracování prognóz a koncepce rozvoje projektů [100]. 

  

Zmíněné postupy jsou v současné době již často využívány pro zpracovávání 

prognóz a koncepcí požadovaného vývoje podnikatelských subjektů, nicméně v rámci 

výzkumných a vývojových činností (projektů) jsou sběr a zpracování těchto vstupních 

informací značně komplikované z důvodu neurčitosti budoucích aktivit. Obecně 

výzkum a vývoj jsou často řešeny pomocí projektových aktivit, které jsou již ze své 

podstaty vždy unikátní, přestože jsou si více či méně podobné. Z tohoto důvodu se 

v současné době hledají možnosti projektového managementu v oblasti engineeringu, 

které by tyto skutečnosti co nejvíce eliminovali. Jedním z možných hledisek 

v současně době jsou agilní metody pro řízení projektu, které jsou schopny vytvořit 

prostředí pro efektivní a rychlou implementaci i realizaci nápadů dle současné literatury 

a informací z podnikové praxe. Tyto tedy napomáhají k urychlení procesu vývojového 

charakteru.  

Úvodní kroky jsou přesto pro všechny projekty společné, mezi něž patří 

například základní vytvoření plánu projektu, který je u agilního projektu spíše 

rámcového charakteru. Pro tyto aktivity je nezbytné zjistit ještě ve fázi plánování, zda 
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výsledný plán má nějaká slabá místa a omezení, které mohou v budoucnu projekt 

limitovat, a tyto je nutné posoudit. Z těchto důvodů je potřeba vytvořit systém, který by 

byl schopen tyto limity identifikovat a následně optimalizovat do formy, která by byla 

použitelná v rámci projektového řízení. V těchto případech nejde o hodnocení rizika, 

které by mělo být součástí realizace každé nabídky projektu, ale zhodnocení či 

porovnání poptávaného projektu s projekty, které jsou obecně v podniku vykonávány. 

Tímto je následně podnik schopen eliminovat rizika spojená s projektovými činnostmi 

a procesy, čímž může dosáhnout optimalizace plánovaného projektu. Jde tedy o 

procesy a činnosti spojené s podnikem a realizací projektu v tomto podniku, které jsou 

v určitém směru opakovatelné, a tedy z tohoto pohledu měřitelné a porovnatelné. 

Pokud jsou takovéto znaky identifikovatelné a je možné z těchto vytvořit klíčové 

ukazatele, je tedy možné dosáhnout i určité optimalizace projektových procesů 

v podniku. 

Ekonomická analýza podnikové činnosti je základem veškerých úvah o 

koncepci rozvoje podniku či projektu. Zaměření analýzy pochopitelně bude často 

poněkud rozdílné dle toho, na jakou oblast bude zaměřena následující koncepční 

činnost. Proto přistupujeme k analýze činností sledované organizační jednotky vždy 

s určitými cíli. Hlavním cílem je však vždy dosáhnout na základě poznatků zjištěných 

analýzou takové úpravy technických i ekonomických podmínek a činitelů, aby byly 

vytvořeny předpoklady pro další rozvoj sledované jednotky. Ve svých důsledcích to 

znamená usilovat o vytvoření procesu na podstatně vyšší technické, organizační a 

ekonomické úrovni než jakou měl v analyzovaném období. Abychom mohli provádět 

analýzu a zhodnocení vývoje a úrovně podniku či výrobku, je nutno zobrazit 

ekonomické jevy a procesy pomocí vhodných ukazatelů. Pro potřeby praktické 

ekonomické analýzy je možno chápat tyto ukazatele jako formalizované zobrazení 

ekonomických pojmů, jevů a procesů, přičemž informace o nich podávané jsou 

zpravidla udávány pomocí číselných znaků. Přitom je třeba rozlišovat ukazatel jako 

takový, tj. jeho název (jméno, symbolické označení) a věcnou obsahovou náplň (danou 

definicí a popisem ukazatele) od hodnoty tohoto ukazatele, tj. velikosti či kvalitativní 

úrovně (viz Obrázek 19) [4].   
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Obrázek 19: Obecná skladba ukazatele [Vlastní zpracování] 

 

Pro potřeby projektového managementu bylo vytvořeno již velké množství 

ukazatelů, které popisují vývoj či stav projektu od doby jeho zahájení nebo 

naplánování. Tento stav není v současné době zcela dostatečný z důvodu globalizace 

a digitalizace tohoto prostředí, a tedy i existence celkového vysokého tlaku na 

projektový management. Naskýtá se zde tedy otázka, zda tyto ukazatele budou v 

budoucnu schopny komplexně a relevantně hodnotit takovéto projekty. V případě 

plánování je zde prostor, kde projektové plány nejsou nijak hodnoceny vůči zbytku 

projektů obdobného charakteru, tedy není doposud možné hodnotit, jak si tyto projekty 

vedou. Obecně procesy controllingového charakteru vytvářejí prostředí, kde by mohlo 

docházet k úsporám na projektech a to ještě ve fázích plánovacího charakteru, 

nicméně k těmto doposud nedochází. Základem pro zhodnocení projektu jsou 

ukazatele ziskovosti projektu, nákladovosti projektu či objemu projektu, ale tyto 

skutečnosti nejsou vzájemně propojené a zkoumané, tedy není možno na základě 

těchto skutečností dále vypracovávat prognózy či koncepce možného vývoje projektu 

i přesto, že tyto informace jsou z controllingových dat dostupné. Jde především o 

ukazatele, které by byly schopny zhodnotit úspěšnost projektu již před jeho 

započetím, či alespoň identifikovat omezení, pomocí kterých by bylo dosaženo 

úspory. Tedy kde není plán nelze nic řídit a čím přesnější (reálnější) plán je 

podnik schopen naplánovat, tím lepších výsledků by mohlo být dosaženo. 

Takovéto ukazatele by byly hodnotné nejen pro projekt, ale i pro podnik samotný 

z hlediska jejich střednědobého a dlouhodobého vývoje. 
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Měřitelné bývají především charakteristiky kvantitativní povahy, pomocí těchto 

měřitelných charakteristik ekonomických jevů, pojmů a procesů jsme schopni 

analyzovat a stanovit hodnotu ukazatele.  

Vhodnost zvoleného způsobu vyjádření a měření určité charakteristiky pro daný 

cíl je jedním z významných faktorů vypovídající schopnosti ukazatele. Jako 

vypovídající schopnost ukazatele lze označit množství a kvalitu informací 

podaných ukazatelem o sledovaném objektu, jevu či procesu. Hlavní důraz se 

klade na adekvátnost obsahové náplně ukazatelů obsahové náplni zobrazované 

reality. Základní úlohou ukazatele proto je, aby pokud možno co nejobjektivněji odrážel 

sledované jevy a procesy a případně i jejich vzájemné vztahy. [4]   

V podnikové praxi se lze setkat s různými podobami ukazatelů, jejichž vlastnosti 

je potřebné uvažovat vzhledem k analyzovanému tématu. Určitá subjektivita a 

zjednodušení reality je vždy, i při velmi přesném modelování a navázaní jednotlivých 

vztahů v rámci daného modelu, součástí tvorby jakéhokoliv ukazatele, jakožto určitého 

obrazu objektivní reality. Základem pro klasifikaci ukazatelů je jejich třídění na 

absolutní a relativní (viz Obrázek 20). 

Absolutní ukazatele vyjadřují určitý jev bez vztahu k jinému jevu, jejich příkladem 

je ukazatel počtu pracovníků, spotřeby materiálu apod. Absolutní ukazatele 

v ekonomice vyjadřujeme pomocí naturálních, pracovních a peněžních jednotek. Při 

zobrazování věcné stránky reprodukčního procesu je vhodné používat naturální 

jednotky všude, kde je to možné. Jejich použití má však hranice. Nemá smysl například 

vyjadřovat objem výroby v kusech, jde-li o nesrovnatelné výrobky. Vzhledem k potřebě 

agregovaného, celkového vyjádření objemu výroby, je nutné jejich vyjádření 

v korunách nebo pracovních jednotkách. Tam, kde je poměrně úzký sortiment 

příbuzných výrobků nebo jiných výsledků práce, je možno použít tzv. naturální 

smluvené jednotky. Skupina stejnorodých výrobků se tu přepočítává na výrobek – 

představitel. Relativní ukazatele ve své základní formě zobrazují vztah dvou různých 

jevů a jejich číselná hodnota vyjadřuje velikost jednoho jevu na měrnou jednotku jevu 

jiného. Můžeme je dělit na poměrové, které jsou dány poměrem dvou různých 

absolutních ukazatelů (např. poměr objemu produkce k počtu pracovníků, zobrazující 

produktivitu živé práce) a podílové, vyjadřující zpravidla velikost podílu určité části 

z celku (např. počet dělníků z celkového počtu pracovníků). [4] [14] 



                           Disertační práce 

76 
 

 

Obrázek 20: Ukázka absolutních a relativních (poměrových) ukazatelů [85] 

 

Jestliže ukazatele v naturálních a pracovních jednotkách vyjadřují objemy 

užitných hodnot, tedy množství konkrétních výrobků, pak hodnotové (finanční) 

ukazatele vyjadřují objem hodnot, a postihují to, co je všem výrobcům společné, což 

je spotřeba lidské práce. Hodnotové veličiny jsou měřeny společným základem (tj. 

peněžními jednotkami), jsou proto sčitatelné, což je jejich značná výhoda. V peněžních 

jednotkách lze vyjádřit celkový objem prací, celkovou spotřebu materiálu, celkový 

objem základních prostředků atp. při jejich používání však nesmíme zapomenout na 

to, že jsou tyto ukazatele ovlivněny cenami věcných prvků [4] [14].   

V podnikové praxi se často dle blízkosti jednotlivých podnikových oddělení 

vzhledem k realizaci projektu zaměřujeme spíše na naturální a pracovní ukazatele 

s kratší dobou vyhodnocení, na něž se plánují jednotlivé úkoly nebo činnosti nežli 

dlouhodobé ukazatele hodnotového charakteru. 

Podle způsobu zjišťování potřebných ekonomických ukazatelů rozeznáváme: 

➢ Ukazatele výchozí, hodnoty těchto ukazatelů lze přímo zjistit z určitých 

informačních zdrojů (příkladem jsou mzdové náklady). 

➢ Ukazatele odvozené, tyto ukazatele se odvozují z ukazatelů výchozích, tj. 

jejich hodnoty se vypočítávají ze zjištěných hodnot výchozích ukazatelů. 
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Jako například je možnost vzít zisk (rozdíl výkonů a nákladů podniku) či 

měrné mzdové náklady (podíl mzdových nákladů a výkonů podniku). 

Z hlediska užití ukazatelů lze rozlišovat dvě velké skupiny: 

➢ Ukazatele retrospektivní, které charakterizují minulý vývoj a současný stav. 

➢ Ukazatele perspektivní, které charakterizují předpokládaný (očekáváný) či 

žádoucí vývoj v budoucnosti.  

Podle stupně komplexnosti vypovídající schopnosti rozeznáváme ukazatele: 

➢ Syntetické (globální), které zobrazují daný jev s relativně velkou mírou 

komplexnosti. 

➢ Analytické (dílčí), charakterizující jednotlivé dílčí strany uvažovaného jevu 

či jednotlivých částí sledovaného objektu. [4] [14]   

Velmi komplexní ukazatele uvažující určité reálné jevy, jež by bylo možné 

stanovit pomocí jednoho či malého množství ukazatelů, v současné době 

neexistují. Určité ukazatele jsou sice komplexnější povahy, ovšem jejich analýzou 

nejsme schopni dosahovat zcela objektivního zhodnocení reality.  

Význam ukazatele lze posuzovat z hlediska jeho důležitosti pro popis (vyjádření) 

zobrazovaného jevu a z hlediska významu ukazatele pro řízení dalšího vývoje 

uvažovaného jevu. Podle prvního pohledu rozeznáváme ukazatele: 

➢ Základní, charakterizující hlavní aspekty sledovaného jevu a to pokud 

možno v co nejsyntetičtější podobě. 

➢ Vedlejší, která nám podávají jak hluší pohled na daný jev, tak i blíže analyzují 

působení vnějších a vnitřních podmínek a činitelů. [4] [14]  

Pro práci s ukazateli při jejich statistickém zpracování je velmi důležité jejich členění 

na ukazatele: 

➢ Okamžikové (stavové), popisující určitý stav zkoumaného objektu, jevu či 

procesu v daném okamžiku (např. ukazatele počtu pracovníků).  

➢ Intervalové (tokové), které nám zobrazují velikost či kvalitu určitého jevu ve 

vymezeném intervalu. Tyto hodnoty se mění v závislosti na čase. [4] [14]   

Z důvodu, že hodnota ukazatele je klíčová pro jejich efektivní využití, je nutné 

specifikaci ukazatelů, které mohou ovlivnit engineeringové projekty, věnovat 
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maximální pozornost a úsilí. Dále také z důvodu, že ukazatelé jsou pouze určitými 

modely reality a tedy zobrazují výsledné informace zjednodušeně, je potřeba výsledky 

zhodnotit a interpretovat do srozumitelnější formy, tedy popsat nejen výsledky těchto 

ukazatelů, ale také jejich vazby. Následně jsme schopni zajistit efektivní využití 

takovýchto ukazatelů, které je potřebné pro optimální plánování v rámci 

engineeringových projektů.  

Varianta, pro níž kritérium optimality vyjadřuje takové ocenění, že jí preferujeme 

před ostatními se nazývá optimální. Při rozhodování z určité množiny variant si 

musíme uvědomit, že varianta optimální dle jednoho hlediska nemusí být optimální dle 

hlediska druhého (např. náklady minimální, odbyt maximální, odpad minimální). [13]    

Po téměř století naprosté dominance finančních měřítek při řízení podniku, začala 

být koncem 80. let minulého století zdůrazňována úloha nefinančních měřítek, za jaká 

lze považovat čas, kvalitu, ale též řadu tzv. měkkých ukazatelů jakými jsou např. 

spokojenost zákazníků, loajalita zaměstnanců apod. Navzdory menší průkaznosti a 

přesnosti měření takových ukazatelů se ukázalo, že na rozdíl od finančních ukazatelů, 

které zpravidla povídají o výsledcích, nefinanční ukazatelé často přesněji popisují 

příčiny výsledků, čili umožňují manažerům zasahovat do nepříznivého vývoje dříve, 

než se objeví nežádoucí odchylky finančních ukazatelů. [2]   

Rozvoj strategického managementu s sebou přinesl poptávku po hledání nástrojů, 

které by podporovaly manažery při strategickém řízení a pomáhaly jim při prosazování 

strategických záměrů do každodenního chodu podniku. Nejcitovanější a rovněž 

komerčně nejúspěšnější příklad z této oblasti představuje metoda Balanced 

Scorecard, v níž R. S. Kaplan se svým kolegou D. P. Northonem jednak dosáhli 

provázání strategických cílů s měřením pokroků v operativních činnostech, a dále 

zcela konkrétně ukázali, jak se manažerské účetnictví může stát nástrojem, přes který 

vrcholoví manažeři sdělují a dekomponují vizi podniku a podnikové strategické cíle 

svým podřízeným. [2] [11] [26]   
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5.4 Výzkum a vývoj v oblasti engineeringu 

Engineering, neboli poskytování inženýrských služeb, je z hlediska projektového 

plánování důležitou oblastí, kde lze redukovat významné množství plýtvání. V 

současné situaci k tomuto dochází ve velmi malé míře. 

Z důvodu propojení Industry 4.0 s engineeringovým prostředím je zde stále aktuální 

potřeba zůstat produktivní, flexibilní a v odpovídající kvalitě provedení. Dále také z 

důvodu globalizace a konkurenčního trhu je nutné, aby byl podnik rychlý, levný a 

dostatečně přesný pro uspokojení potřeb zákazníka. Toto vede k progresivním 

způsobům plánování a využívání některých prvků moderních nákladových metod, jako 

jsou TC a LCC. Tyto metody mohou přinést ve strojírenství odlišný pohled na celé 

prostředí a více prvků, jako je úspora nákladů, produktivita, kvalita či lepší vztahy se 

zákazníkem. Výzkum a vývoj produktu je jednou z nejdůležitějších fází životního cyklu 

produktu, protože v těchto fázích je produkt formován a řízen nejen z hlediska jeho 

ceny, ale také pro potřeby jeho provozu či likvidace apod. Vzhledem k těmto 

informacím a situaci na strojírenském trhu bude nutné zaměřit úsilí engineeringových 

podniků na plánování projektů a celý projektový management. Hlavními důvody jsou 

úspora nákladů, cíle projektu, přesnost plánu projektu či jeho produktivita, protože tyto 

prvky mohou výrazně ovlivnit úspěšnost projektu a jeho rozsah. Objem projektu a 

úspěšnost projektu jsou jedny z nejdůležitějších oblastí projektového plánování a 

managementu, která odděluje ziskové společnosti od ztrátových a těžko přežívajících, 

a na tyto je důležité se zaměřit [95] [96].  

Mezi základní etapy životního cyklu produktu řadíme předvýrobní (vývojová 

oddělení, návrhy výrobku), výrobní (realizace výrobku), provozní (užívání a údržby 

výrobku) a poprovozní etapy (likvidace, recyklace). [5]    

Současné podnikové prostředí využívá mnoho druhů automatizace, nicméně 

engineeringové podniky, přestože jsou závislé na know-how a mnohdy se podílejí na 

vývoji nových řešení, sami tyto nástroje využívají dle mého názoru velmi omezeně. 

Často se v této oblasti hovoří o pojmu big data, ovšem engineeringové firmy mnohdy 

tato data nesbírají a ve výsledku ani neznají možnosti jak tyto data využít ve svůj 

prospěch. Přičemž sběrem a analýzou dat je v dnešní době možné vyhodnotit mnoho 

záležitostí počínaje automatickým odesláním emailu a konče zhodnocením stavu 
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stroje a automatizace zakoupení náhradního dílu v okamžiku, kdy je na stroji 

vyhodnocen nastávající nutný servisní zásah. Takovéto nástroje a postupy jsou ve 

výsledku důležité pro možnou redukci nákladů či plýtvání v podniku.   

Před mnohými českými firmami stojí ještě další výzva: oproti svým konkurentům v 

Evropě vykazují totiž výrazně nižší úroveň adopce moderních technologií – téměř o 20 

%. Nejde přitom jen o to, že by podniky technologie neměly, častým problémem je 

skutečnost, že je nevyužívají nebo dostatečně nevyhodnocují získaná data. [86] 

Zpráva Project Management Institutu identifikuje šest klíčových dovedností, které 

musí vedoucí projektu rozvíjet: věda o údajích, inovativní myšlení, znalosti o 

bezpečnosti a soukromí, znalost souladu s právními a regulačními předpisy, schopnost 

přijímat rozhodnutí na základě údajů a vedení ve spolupráci. [87] 

Inovační organizace vidí nejdůležitější dovednosti v digitální éře pro budoucí 

vedoucí projektu data science (správu dat, analýzy, big data), inovativní myšlení, 

bezpečnost a ochrana osobních údajů, znalost právních a regulačních předpisů, 

schopnost přijímat rozhodnutí na základě dat a vést spolupráci. Inovátoři také uvádějí 

investice do formálních procesů s cílem rozvíjet kompetence vedoucího projektu v 

těchto dovednostech. [88] 

Design a konstrukce jsou jedním z klíčových prvků při vývoji nových či optimalizaci 

stávajících řešení produktu, které je potřeba z důvodu eliminace slabých míst neustále 

zlepšovat. Nové koncepty, použití výpočtů a simulací pro ověření vlastností, funkčnosti 

a životnosti navrhovaných produktů, či tvorba výkresové dokumentace a správa dat 

jsou nedílnou součástí každého správně vedeného engineeringového podniku, který 

chce v současné době být o krok před konkurencí se svými znalostmi i produkty, a 

tedy uspět na již v celku globalizovaném trhu.  Další oblasti, které by měly být v 

engineeringových podnicích samozřejmostí, jsou příprava komponentů pro 

prototypovou a sériovou výrobu nebo integrace a adaptace těchto komponent do již 

stávajících produktů, a to především v rámci podpory a předávání kvalitně 

zpracovaných a správně uložených dat. Veškeré tyto činnosti jsou v současné době 

spojeny s tzv. FEM, CAD, PLM a dalšími softwary, které jsou nezbytné především z 

důvodu možnosti rychlé tvorby, editace, výměny, kontroly a implementace dat do 

výrobních procesů. Tento trend je v současné době velmi úzce spojen s vývojem a 

implementací Industry 4.0 (viz Obrázek 21) nejen v automobilovém průmyslu, který je 
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stále jedním z hlavních tažných průmyslových odvětví nejen ČR, udává celkový směr 

a nebojí se využívat revoluční řešení. [91] [92] 

 

Obrázek 21: Diagram znázorňující 4 industriální revoluce včetně průmyslu 4.0 [91] 

 

Výzkum je systematická tvůrčí práce rozšiřující poznání, včetně poznání člověka, 

kultury nebo společnosti, metodami umožňujícími potvrzení, doplnění či vyvrácení 

získaných poznatků, prováděná jako základní výzkum, kterým jsou experimentální 

nebo teoretické práce prováděné s cílem získat znalosti o základech či podstatě 

pozorovaných jevů, vysvětlení jejich příčin a možných dopadů při využití získaných 

poznatků, nebo aplikovaný výzkum, kterým jsou experimentální nebo teoretické 

práce prováděné s cílem získání nových poznatků zaměřených na budoucí využití v 

praxi. Ta část aplikovaného výzkumu, jehož výsledky se prostřednictvím vývoje 

využívají v nových výrobcích, technologiích a službách, které jsou určeny k podnikání 

podle zvláštního právního předpisu (např. Obchodní zákoník), se označuje jako 

průmyslový výzkum. [93] 

Vývoj je systematické tvůrčí využití poznatků výzkumu nebo jiných námětů k 

produkci nových nebo zlepšených materiálů, výrobků nebo zařízení anebo k 

zavedení nových či zlepšených technologií, systémů a služeb, včetně pořízení a 

ověření prototypů, poloprovozních nebo předváděcích zařízení. [93]  
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Výzkumné a vývojové prostředí je velmi důležité pro vytváření přidané hodnoty pro 

zákazníka a pro růst průmyslu jako takového. Pomocí této oblasti se v současné době 

vytváří mnoho nových inovací, patentů či licencí, které jsou důležité pro rozvoj, ale 

také pro financování dalšího vývoje.  

V tabulce níže je uveden přehled výdajů podnikatelského sektoru na výzkum a 

vývoj (VaV) v České Republice, dle druhu pracoviště a velikosti podniku. Z uvedené 

tabulky je zřejmé, že výdaje pro VaV stále rostou a tedy i rozsah celého odvětví VaV 

má velký význam pro tyto podniky především z důvodu zvyšování produktivity, ale 

též z důvodu zajištění ekonomického růstu a udržitelného rozvoje daných podniků.  

Flexibilita se stává v současné době stále důležitějším elementem nejen při 

realizaci projektů, ale také při jejich plánování, kdy zákazník na základě jeho 

požadavků může několikrát změnit zadání již v průběhu poptávkového procesu. Se 

stále větší konkurencí na trhu a s jejich vysokou dynamikou navíc zvyšuje nároky při 

vývoji nových produktů. Dále také z důvodu nárůstu požadavků zákazníků, které 

vytváří tlak na stále nové inovace daných produktů se zkracují životní cykly těchto 

produktů, a tedy roste množství poptávek po těchto inovacích na trhu (viz Tabulka 2). 

 

Tabulka 2: Přehled výdajů podnikatelského sektoru na VaV v ČR [89] 

 

 

Z názorného zobrazení skutečného vývoje výdajů na podnikatelský sektor z 

hlediska oblasti výzkumu a vývoje v grafu (viz Obrázek 22) je zřetelné, že tyto v 

jednotlivých letech narůstají určitým tempem, z čehož největší nárůst je zaznamenán 

v posledním analyzovaném roce 2017. Tempo růstu výdajů VaV na sledovaný sektor 
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je spojeno s navyšováním rozsahu jeho náročnosti s každým dalším rokem. 

Z uvedeného důvodu je potřebné jak v současnosti, tak také v budoucím období, 

zajistit výstupní kvalitu tohoto sektoru VaV, jehož hlavní součástí je přesné plánování 

a relevantní vedení projektů, které realizují tyto výzkumné a vývojové aktivity. 

 

 

Obrázek 22: Výdaje na podnikatelský sektor jako celek v ČR [89] 

 

Značný nárůst výdajů výzkumu a vývoje v podnikatelském sektoru v posledních 

letech je také spojen s vyšší náročností požadavků zákazníků v rámci projektového 

plánování, tedy i s větším množstvím požadovaných změn na jednotlivých projektech. 

Pomocí relevantních analýz jsou manažeři schopni realizovat veškeré požadavky 

zákazníků, nicméně zmiňované změny je nutné zajistit odpovídajícím způsobem.  

Systém měřítek, který umožní rychlé, komplexní ale i relevantní hodnocení širokého 

spektra vývojových projektů již v procesu plánování stále neexistuje. Toto je klíčový 

element, který může mít velmi negativní dopady na výsledky těchto projektů a na jejich 

výslednou kvalitu. Přesto, že jsou systémy měření výkonu v podnicích nyní velmi časté 

a relativně hojně využívané, v rámci projektového plánování není stále nastavený 

relevantní systém měřítek ani výstupů. Systém, který je schopen komplexně hodnotit 

projekty již ve fázi plánu a následně tyto skutečnosti sledovat i v procesu realizace 

projektu je zcela unikátní.  
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6. Vlastní návrhová část 

 Návrhová část této disertační práce se na základě zjištěných skutečností a 

zpracovaného teoretického rozboru věnuje nalezení a identifikování klíčových 

ukazatelů, které mají rozhodující vliv na úspěšnost vývojového procesu plánování 

engineeringových projektů, se zaměřením na vytvoření komplexního funkčního 

kvantitativního nástroje pro identifikaci slabých míst procesu plánování, jako systému 

integrovaných měřítek, a jeho následné ověření v praxi (viz Obrázek 23). 

Uvedené stanovení a vyhodnocení klíčových ukazatelů ovlivňujících proces 

plánování v jeho vývojové fázi bylo provedeno na základě sběru dat (analyzováno 

přibližně 700 projektů), rozsáhlé rešeršní činnosti, zjištění potřebných znalostí v oblasti 

engineeringu a detailních analýz jednotlivých atributů, díky nimž jsme schopni 

dosáhnout redukce jejich nežádoucích odchylek při realizaci projektu. Významně 

ovlivňují úspěšnost a kvalitu celého procesu plánování i jeho výsledků. Vytvořený 

komplexní nástroj je celkově složen z osmi klíčových ukazatelů (do nichž dané atributy 

vstupují), mezi které patří funkční efektivita projektu, funkční síla podniku, funkční 

nákladovost projektu, funkční pracnost projektu, funkční ziskovost projektu, funkční 

chybovost projektu, funkční technická složitost a funkční nárokování projektu.   

V rámci analýzy a vyhodnocení klíčových ukazatelů, tedy dat mezi vybranými 

atributy engineeringových projektů, byly použity metody regresní a korelační analýzy 

pro přesné určení daných závislostí. Pro provedení objektivního ověření výsledných 

modelů zkoumaných ukazatelů byla využita logaritmizace získaných závislostních 

vztahů vyplývajících ze zjištěných regresních funkcí.  

Návrhová část této disertační práce se dále v závislosti na vytvořeném 

kvantitativním nástroji též zabývá jeho ověřením v praxi pomocí case study. Detailní 

provedení uvedené case study udává jak relevantnost a správnost zmiňovaného 

nástroje, tak také jasný přehled o schopnosti dosáhnout redukce plýtvání při realizaci 

projektu, tzn. o schopnosti dosažení úspor ve zkoumané engineeringové oblasti.   

V disertační práci bylo též provedeno detailní profilování velkých projektů z důvodu 

premisy jejich neefektivity. 
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Obrázek 23: Schéma postupu disertační práce [Vlastní zpracování] 
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6.1 Tvorba ukazatelů plánu engineeringových projektů 

V rámci této části věnované tvorbě ukazatelů plánu engineeringových projektů je 

potřeba zmínit nejdříve současný stav a omezení, která limitují efektivní plánování 

zmiňovaných projektů. Projekt jako takový je ze své podstaty jedinečný, nicméně 

vývojové projekty zaměřené na konstrukci a prototypovou výrobu jsou svou podstatou 

specifické. Z tohoto důvodu bylo nutné analyzovat současný stav tohoto prostředí 

nejen z pohledu možných finančních dopadů, ale také technického pozadí, které 

dokresluje celkové procesy v této engineeringové oblasti.  

Určitá podobnost uvedených projektů může nastávat často například v případech 

vývoje automobilu. Pokud jde o vývoj nového vozidla, tento je pro konstrukci často 

rozdělen do určitých funkčních celků a dále do částí, které se vyvíjejí mimo cílový 

výrobní podnik (zákazníka). Takovéto celky a části jsou si i v případě odlišného vozidla 

více či méně podobné. Tyto typy projektů se následně v podnikové praxi poptávají u 

engineeringových firem pro jejich zpracování. Zde nastává krok, kdy tyto podniky musí 

být schopny efektivně zpracovat poptávku, a tedy vytvořit nabídku, která uspokojí 

nejen zákazníka, ale také potřeby a cíle podniku. Takovéto podnikové cíle 

dodavatelského podniku jsou často omezeny pouze na dosažení požadované marže, 

navýšení vytížení podniku (oddělení), zajištění dlouhodobé spolupráce se zákazníkem 

a jiné. Jde tedy o zpracování plánu projektu, kalkulace projektu a vytvoření komplexní 

nabídky pro zákazníka. Naplánovat projekt jako takový je pro zkušeného projektového 

manažera poměrně jednoduché, především z důvodu, že již podobný projekt 

pravděpodobně vedl, tudíž má znalosti procesů s ním spojených, případně zná 

zákazníka i jeho interní postupy. Je zde tedy určitá podobnost nahrávající 

projektovému manažerovi v získání této zakázky, pokud již podobnou realizoval.  

V dnešní globální, digitální a dynamické době se takovéto projekty dají předprodávat 

na velké vzdálenosti a s relativně velkou rychlostí zpracovávat na dálku. Mohou je tedy 

zpracovávat zahraniční firmy na druhé straně světa, pokud mají dostatečné know-how 

a jejich nabídka bude pro zákazníka z určitého hlediska zajímavá. Podniky mají často 

také své potřeby a přání, které chtějí naplnit. Následně zde nastává otázka, zda existují 

nějaké podobné znaky, které je možné identifikovat v rámci jednotlivých projektů, aby 

bylo možné tyto faktory zajistit, eliminovat jejich nežádoucí odchylky a vytvořit 

nápravná opatření ještě před odesláním plánu projektu. Jde především o komplexní 
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zhodnocení kladných a záporných faktorů, které mohou ovlivňovat projekt z hlediska 

jeho podobných znaků.  

Na projekt obecně působí mnoho faktorů, které buďto přímo nebo nepřímo dokáží 

ovlivnit takovýto projekt. Bohužel i přes dlouhý vývoj projektového managementu 

nebylo doposud možné tyto faktory jednoznačně identifikovat či případně hodnotit.  

Podobně jako při řízení osobního automobilu můžeme sledovat mnoho ukazatelů, 

jako je rychloměr, otáčkoměr, aktuální a průměrnou spotřebu paliva, teplotu motoru 

apod. Jde tedy o komplexní systém ukazatelů, které jsou schopny relevantně hodnotit 

a zobrazovat celkovou situaci dané jízdy řidiči. Tímto je myšleno, že nelze řídit 

automobil pouze dle údajů rychloměru, protože bychom nikam nemuseli dojet (např. 

dojde palivo). Právě z těchto důvodu tedy obdobně jako u zmiňovaného příkladu 

automobilu je i v podniku, a to především při projektovém řízení, nutné mít komplexní 

systém ukazatelů, které jsou schopny relevantně hodnotit celý systém.  

Neurčitost výše zmiňovaných faktorů a obtížnost jejich včasné identifikace či jejich 

přehlížení (špatný management) je často příčinou velkého množství plýtvání (sedm 

druhů plýtvání) v projektové oblasti. Běžně se můžeme setkat nejen v podnikové praxi, 

ale také v dostupné literatuře s tzv. „Magickým trojúhelníkem“, často také nazývaným 

„trojúhelník kvality“ či „projektový trojúhelník“. Variant zpracování je mnoho. Obvykle 

jde o trojúhelník, kde zásadní jsou výstupy a kvalita je jedním z faktorů, který tyto 

výstupy ovlivňuje. V poslední době se spíše setkáváme s podobou, kde kvalita je 

výsledkem působení tří základních faktorů, mezi které patří funkce (cíle), zdroje 

(náklady) a čas (termíny). 

 

Obrázek 24: Trojúhelník kvality [Vlastní zpracování] 



                           Disertační práce 

88 
 

Pro zajištění úspěšného projektu je jedním z nejdůležitějších kroků relevantní 

definování hlavního cíle a dílčích cílů projektu. Z definování těchto cílů by měl být 

projektový manažer schopen definovat veškeré činnosti a jejich rozsah. Dále z těchto 

by měl vycházet celkový plán projektu a kalkulace. Ve výsledku jde tedy o rozsah času, 

zdrojů, funkcí a výsledné kvality projektu. Veškeré úvahy o hodnocení projektu pro 

zákazníka tedy vycházejí z trojúhelníku kvality, který i přes jeho jednoduchost definuje 

komplexní hodnocení a rozsah projektu.  

Celkově se tedy jedná o tzv. trojimperativ (někdy čtyřimperativ), kdy lze pomocí 

optimálního vyvážení zdrojů, času a rozsahu dosáhnout požadované kvality projektu. 

Celková provázanost uvedených tří faktorů tedy vytváří základní stavební 

kámen pro komplexní hodnocení projektů, z čehož jsem vycházel při tvorbě 

jednotlivých klíčových ukazatelů pro hodnocení plánu engineeringových 

projektů vývojového procesu plánování. [100] 

Mezi tyto klíčové ukazatele patří:  

➢ Efektivita projektu 

➢ Síla podniku  

➢ Nákladovost projektu 

➢ Pracnost projektu 

➢ Ziskovost projektu 

➢ Chybovost na projektu 

➢ Technická složitost projektu 

➢ Nárokování projektu 

 

Pro hodnocení projektů, ať již agilních či klasických, se stále využívá stejný 

projektový trojúhelník. Nicméně jsou zde určité zásadní rozdíly, které je nutné vysvětlit. 

U klasických metod dochází k jasnému definování funkcionalit již před započetím 

projektu, jde o velmi detailní specifikaci všech cílů (funkcionalit/funkcí) a jejich 

naplnění, přičemž čas a zdroje bývají proměnné. Tento stav je ale pro projekty, kde 

dochází často ke změnám velmi neflexibilní a často dochází k tomu, že kvalita projektu 

klesá a výsledky, jež zákazník požaduje nejsou splněny. Z těchto důvodu se mnohdy 

přechází k metodám agilním. Agilní přístupy mají na začátku velmi striktně definované 

zdroje a čas, přičemž funkcionalita je proměnného charakteru. [24]  
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Oba typy projektů využívají stejný projektový trojúhelník, ovšem je zde rozdíl v tom, 

čeho je potřeba dosáhnout a jaký postup je potřeba zvolit. Toto musí na základě 

dostupných informací rozhodnout projektový manažer či podnik na základě strategie, 

kterou prezentuje a aplikuje. Oba přístupy využívají procesy spojené s plánováním 

projektu, tedy stanovením rozsahu prací či alokací zdrojů.   

 

 

Obrázek 25: Klasické a agilní přístupy [24] 

 

Projektový trojúhelník je tedy nástroj, pomocí kterého jsme v schopni hodnotit 

jednotlivé faktory, které ovlivňují projekt a tím zjistit výslednou kvalitu projektu. Tento 

ukazatel je tedy spíše externího charakteru. Tím je myšleno, že na základě nastavení 

faktorů času, zdrojů a funkcionality požadované zákazníkem jsme schopni hodnotit 

výslednou kvalitu projektu či informovat zákazníka o jeho předpokládaných výsledcích.  

Ukazatel projektového trojúhelníku má ale také dopady interního charakteru. Tedy 

dle požadavků zákazníka jsme schopni dopředu identifikovat, v jaké míře jednotlivé 

faktory ovlivní podnik při této realizaci, především jaké budou termíny, náklady apod. 

Bohužel tento nástroj/ukazatel je tak obecný, že není schopen kvantitativně zhodnotit 

vstupní data a poskytnout relevantní a komplexní informace o možné charakteristice 

daného projektu či jeho možném předpokládaném vývoji. Takovéto omezení je nejen 

v praxi velmi významné.  

Abychom tedy mohli objektivně hodnotit projekty, je potřebné vytvořit takový systém 

ukazatelů, který umožní jejich detailní hodnocení.  Možným řešením je předkládaný 

komplexní funkční kvantitativní nástroj sestavený z výše definovaných klíčových 

ukazatelů, jež umožňují relevantní, objektivní a komplexní vyhodnocení procesu 

plánování engineeringových projektů. Touto problematikou se doposud nezabývala 

žádná dostupná teoretická ani praktická témata zaměřená na projektový management. 
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6.2 Vyhodnocení dat engineeringových projektů 

V rámci této části disertační práce věnované tvorbě a vyhodnocení dat z hlediska 

stanovených klíčových ukazatelů engineeringových projektů byly použity metody 

regresní a korelační analýzy nejen pro přesné určení daných závislostí, ale také pro 

provedení ověření výsledných modelů.  

Metoda regresní a korelační analýzy umožňuje kvantitativní popis závislosti mezi 

proměnnými představující existenci reálné příčinné souvislosti mezi sledovanými 

statistickými znaky. Regresní analýza napomáhá ke zjištění formy závislosti dvou 

náhodných veličin a jejímu vyjádření tzv. regresní funkcí. Metoda korelační analýzy 

napomáhá určit míru těsnosti dané funkční závislosti neboli stupeň síly, s jakou se 

daná závislost projevuje. Znalost těsnosti závislosti mezi sledovanými veličinami je 

velice důležitá. Čím jsou veličiny těsněji vázány, s tím větší pravděpodobností můžeme 

očekávat, že změny jedné z veličin budou mít za následek změny veličiny druhé s ní 

statisticky vázané (více viz 9.1). [13] [14] [15] [16] 

Veškerá data využitá pro tvorbu výsledného komplexního funkčního kvantitativního 

nástroje jsou výsledkem spolupráce nadnárodních engineeringových firem se 

sektorem automobilového průmyslu. Jde o víceletou spolupráci těchto firem a o data 

v rozsáhlém objemu téměř 700 realizovaných projektů. Aby bylo možné data vůči sobě 

srovnávat bylo nutné najít stejné znaky napříč zkoumanými projekty.  

Výsledný nástroj byl sestavován na základě dostupnosti výsledných dat a 

možnostech jejich využití nejen pro teoretické uvědomění, ale také pro možnost 

praktické aplikace.  

Výsledné funkce a jednotlivé vzorce jsou sestaveny na základě regresní a korelační 

analýzy. Regresní a korelační analýza byla vybrána z důvodu možnosti komplexního 

posouzení relevantnosti a správnosti výsledných dat, a také pro možnost detailního 

grafického zobrazení vývoje vyhodnocených dat.  

Veškeré výsledné zjištěné korelační závislosti mají vysoký stupeň. Názorný přehled 

jednotlivých stupňů korelačních závislostí uvádí tabulka níže (viz Tabulka 3).  
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Tabulka 3: Stupně korelačních závislostí [Vlastní zpracování] 

 |𝑟𝑦𝑥| = 0 korelační nezávislost 

0 < |𝑟𝑦𝑥| ≤ 0,3 slabý stupeň korelační závislosti 

0,3 < |𝑟𝑦𝑥| ≤ 0,8 mírný (střední) stupeň korelační závislosti 

0,8 < |𝑟𝑦𝑥| < 1 vysoký stupeň korelační závislosti 

 |𝑟𝑦𝑥| = 1 funkční závislost 

 

Výsledkem uvedených metod regresní i korelační analýzy za použitého postupu v 

programu MS Office Excel jsou vyhodnocení v podobě grafů a tabulek zhotovená pro 

jednotlivé ukazatele. Výsledné regresní funkce a příslušné hodnoty korelací určují 

závislostní vztahy mezi jednotlivými faktory, které sledované ukazatele ovlivňují. 

Výběr funkčního vztahu byl vždy zvolen vzhledem k největší podobnosti s celkovým 

vývojem zmiňovaných vstupních faktorů engineeringových projektů v rámci 

sledovaných projektů a také v souvislosti s nejvyšší přípustnou hodnotou korelační 

závislosti (koeficient determinace) R².  

Z hlediska vyhodnocení závislostních vztahů týkajících se výsledných hodnot 

ukazatelů engineeringových projektů a jejich výsledných korelačních závislostí byly 

testovány veškeré dvourozměrné typy funkcí, které relevantně popisují celkový vývoj 

výsledných hodnot ukazatelů. Z těchto byly následně vybrány ty, které nejtěsněji 

popisují výsledné funkční vztahy. Funkční vztahy lze obecně popsat rovnicemi: 

1) Obecná lineární rovnice   𝑓(𝑥) = 𝛼 ∗ 𝑥 + 𝛽  (a.1.) 

 

2) Obecná mocninná rovnice  𝑓(𝑥) = 𝛼 ∗ 𝑥𝛽 (a.2.) 

 

Funkcionální regrese �̂� = 𝑏0 + 𝑏1 ∗ 𝐹1(𝑥𝑖) + 𝑏2 ∗ 𝐹2(𝑥𝑖) + ⋯ + 𝑏𝑛 ∗ 𝐹𝑛(𝑥𝑖)

 (a.3.) 
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Kde:  

𝑏𝑛 = Parametr 

 

𝐹𝑛(𝑥𝑖) = Funkce 

 

Jednoduché procesy lze popsat pomocí lineárních rovnic, nicméně pro 

komplexnější problematiku tyto již nemají dostatečný potenciál pro relevantní 

zhodnocení. Z tohoto důvodu a také z důvodu větší těsnosti (přesnosti) vyhodnocení 

závislostních vztahů byla zvolena mocninná funkce, která tyto vztahy popisuje 

s největší přesností a také udává ukazatelům určitou charakteristiku. Tato 

charakteristika je klíčová pro relevantní analýzu prostředí a možnosti efektivní 

eliminace slabých stránek projektů. 

Z důvodu objektivního ověření relevantnosti a správnosti analyzovaných dat, a tedy 

celkových výsledných modelů týkajících se zkoumaných klíčových ukazatelů, bylo dále 

nezbytné tyto logaritmovat. Veškeré výsledné korelační závislosti dosahovaly 

vysokého stupně z hlediska použití zmiňované logaritmizace, jelikož všechny zjištěné 

koeficienty determinace vykazovaly silnou míru těsnosti funkční závislosti.  
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6.3 Klíčové ukazatele pro hodnocení engineeringových 

projektů 

Klíčové ukazatele pro hodnocení plánu engineeringových projektů byly sestaveny 

na základě získaných detailních teoretických i praktických znalostí, dostupnosti 

vstupních dat, možnosti jejich komplexního porovnání v rámci vybraných projektů, a 

také na základě relevantnosti výsledných regresních a korelačních funkčních 

závislostí. Základem pro hodnocení byl předpoklad možného teoretického a 

praktického využití, schopnost relevantně zhodnotit plán projektu a možnosti dále tento 

výsledek sledovat při realizačním procesu až do jeho konce.  

Základem pro identifikaci a tvorbu zmiňovaných ukazatelů byla analýza současných 

nástrojů projektového managementu a moderních metod pro řízení nákladů. Navržený 

systém měřítek tedy integruje znalosti více metod pro zajištění požadované výstupní 

efektivity. Moderní metody pro řízení nákladů byly prvotním prvkem při procesu hledání 

slabých míst ve zkoumané oblasti. Zde bylo zjištěno že i přes celkově komplexní a 

rozsáhlý systém plánování nákladů, tyto nejsou efektivně plánovány a alokovány ve 

fázích vývojového charakteru.  

Výsledkem celého výzkumu je komplexní funkční kvantitativní nástroj pro hodnocení 

procesů plánování vývojových projektů engineeringových podniků. Tento je sestaven 

na základě osmi klíčových ukazatelů, které jsou schopny komplexně a relevantně 

hodnotit plány projektů i jejich možné dopady. 

V rámci uvedeného výzkumu je prvním základním krokem zhodnocení efektivity 

engineeringových projektů, což je významný ukazatel z hlediska prvotního 

komplexního a relevantního zhodnocení projektového řízení v daném podniku. 

Ukazatel efektivity projektového řízení v podniku je schopen relevantně zhodnotit stav 

plánování a řízení projektů, což je základem pro další možnou optimalizaci. Tento 

ukazatel umožňuje prvotní třídění zkoumaných projektů, čímž následně umožní jasné 

vymezení plánů projektů, na které je potřeba se dále detailně zaměřit v rámci 

komplexního zhodnocení. Zamezení plýtvání v podniku je následně detailně 

zhodnoceno pomocí dalších ukazatelů.  

Výsledkem provedeného výzkumu je tedy dále nástroj, který byl sestaven z osmi 

klíčových ukazatelů. Tyto vybrané ukazatele dokáží nejvýznamněji identifikovat a 
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zhodnotit nejen výsledky projektu, ale především plán projektu již ve fázi nabídkového 

procesu, což je klíčové pro zajištění efektivity poptávaných projektů.  

S pomocí zmiňovaného nástroje je tedy možné kvantitativně analyzovat stav plánu 

projektu a případnými úpravami zamezit plýtvání ještě před samotným odesláním 

plánu zákazníkovi. Tento stav by měl být klíčem k celkovému zlepšení procesů 

plánování a projektového řízení v podniku i jeho dlouhodobé efektivity. 

Mezi osm klíčových ukazatelů uvedeného nástroje patří:   

1) Funkční efektivita projektu – FEP  

2) Funkční síla podniku – FSP  

3) Funkční nákladovost projektu – FNkP  

4) Funkční pracnost projektu – FPP  

5) Funkční ziskovost projektu – FZP  

6) Funkční chybovost na projektu – FCHP  

7) Funkční technická složitost projektu – FTSP  

8) Funkční nárokování podniku – FNrP  

 

Každý z těchto klíčových ukazatelů má své důležité charakteristiky, které jsou 

detailně vysvětleny a posouzeny v následných částech této práce, a jako celek se také 

navzájem ovlivňují.  

Z hlediska posouzení zmiňovaného systému ukazatelů je nejprve nutné zmínit 

aktuální situaci v engineeringovém odvětví, která je ve zkoumaném ohledu celkového 

stavu projektového plánování a řízení zcela nekomplexní. Obecně engineeringové 

podniky, které realizují vývojové projekty mají vlastní podnikové strategie. Tyto 

strategie jsou více či méně zaměřené jak na podnik samotný, tak na zákazníka. Jde 

zde tedy o hodnocení interní, podnikově zaměřené na vnitřní procesy a činnosti 

spojené s plánováním a realizací projektu. V těchto případech jde podniku velmi často 

pouze o tři základní měřitelné ukazatele.  

Dosažení maximálního vytížení pracovníků. V tomto případě jde o schopnost 

podniku prodat zákazníkovi nabyté know-how či potřebnou kapacitu, kterou zákazník 

v iniciované době postrádá. Tento ukazatel je spojen s provozním výnosem podniku 

a schopností získávat dostatečné množství objednávek. Ukazatel výnosů podniku je 



                           Disertační práce 

95 
 

také často zmiňován v souvislosti s jeho postavením na trhu, a tedy jeho velikostí vůči 

konkurenci.  

Posledním často velmi požadovaným měřitelným ukazatelem je ziskovost 

projektu, která je často spojována s celkovým komplexním hodnocením podniku a 

jeho úspěšností na trhu z pohledu konkurenčního boje či z pohledu hodnoty tohoto 

podniku.  

Výše zmíněné měřitelné ukazatele jsou jedny z nejdůležitějších a nejčastěji 

porovnávaných nejen v prostředí engineeringových podniků, ovšem ze zkoumaného 

hlediska jsou nedostačující, bez potřebné úrovně návaznosti a omezené svou 

nekomplexností. Uvedené podniky jsou zaměřené především na projektové plánování 

a řízení, což je základem ke generování jejich zisku v této oblasti, je tedy zapotřebí 

vytvořit takový systém ukazatelů, který diskutované nedostatky současné situace 

eliminuje. Z těchto důvodu vznikl navržený komplexní funkční kvantitativní nástroj 

několika klíčových ukazatelů pro hodnocení plánů jednotlivých engineeringových 

projektů, který je detailně popsán v dalších částech této práce.  

 

6.3.1 Funkční efektivita projektu 

Funkční efektivita projektů (FEP) je komplexní ukazatel. Tento lze charakterizovat 

jako hodnotitele schopnosti společnosti řídit projekt v oblastech prodeje a spotřeby 

hodin. Uvedený ukazatel je možné charakterizovat jako poměrový ukazatel, který 

poměřuje dvě podílové skupiny, do první spadají podíly objednávky projektu a jeho 

úhrady, do druhé spadají podíly objednaných a spotřebovaných hodin na projektu.   

První prodejní oblast je navržena jako poměr všech zaplacených tržeb projektu k 

původní objednávce (objem zakázky). Výsledkem je ukazatel, který nám dává 

informace o schopnosti společnosti požadovat zaplacení veškerých přepracování díla 

nebo alespoň uhrazení původní objednávky. Tento ukazatel je rozhodující z hlediska 

relevantního zhodnocení schopností společnosti z pohledu prodeje. Pokud schopnosti 

jako je vytvoření prodejní smlouvy nebo řízení projektu selhají, mohlo by to ohrozit celý 

projekt. Dále by mohl být ohrožen vztah se zákazníkem a veškerá následující 

spolupráce by mohla být zrušena před dokončením projektu. Tento stav je 

neúspěchem nejen pro projekt jako výsledek, který nebude řádně dokončen, ale také 
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pro společnost, která selže jako celek. Tento ukazatel je tedy základním informačním 

bodem, kde bychom mohli měřit, jak společnost zpracovává projekty a zda jsou 

efektivní.  

Hodinový podíl je druhou částí indikátoru účinnosti projektu, který je zobrazen na 

ose X. Tento podíl je obdobně významný, jako je tomu u zobrazení podílu na ose Y 

(prodeje), jelikož musíme mít jasnou informaci, zda byl splněn objednaný objem práce 

či nikoliv. Na ose X je tedy zobrazen podíl všech odpracovaných hodin projektu k 

původní objednávce. 

Celý ukazatel je koncipován jako podíl tržeb a hodin vůči jejich původním 

objednávkám. Pomocí tohoto ukazatele jsme schopni vyhodnotit, nakolik je projekt 

efektivní v oblasti prodeje a práce. Tyto dvě oblasti jsou silně propojeny, protože v 

inženýrských společnostech je hlavní část práce založena na hodinách (práci) 

odborníků. Ukazatel je schopen nás informovat o schopnostech vymáhat celý 

objednaný objem (finanční část) a spotřebě hodin, které nepřesahují původní 

objednávku. Také nás tento ukazatel informuje o přepracování projektu a schopnosti 

společnosti požadovat všechny vícepráce na projektu (viz Graf 1). 

Výsledkem zmiňovaného ukazatele je komplexní pohled na proces řízení projektů 

ve finanční (prodejní) a nefinanční (hodinové) oblasti. Tento pohled je důležitý pro 

společnost jako indikátor “neschopností” společnosti, tedy kde dochází k plýtvání v 

oblastech projektového řízení.  

Z uvedeného grafu bychom mohli říci, že v projektech, které jsou ukončeny dříve, 

jsou inženýrské společnosti schopny nárokovat celý objem odpracovaných prací někdy 

i o něco více. Na druhou stranu u projektů, které jsou přepracované, společnosti nejsou 

schopné si nárokovat alespoň původní objednávku. Společnosti v engineeringovém 

prostředí by se tedy na tuto oblast projektového řízení měli zaměřit, což bude klíčem 

k zamezení plýtvání. 

Ukazatel funkční efektivity projektů je dále v návrhové části používán jako první krok 

procesu možného řízení odchylek od prodejů a hodin plánovaných projektů. Dalším 

navazujícím krokem je komplexní hodnocení projektu podle všech vypracovaných 

klíčových ukazatelů, jak již bylo uvedeno výše.  
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Výsledná regresní funkce zjištěná pro ukazatel funkční efektivity projektů je v grafu 

níže zobrazena červenou křivkou. Pro komplexní pochopení tohoto ukazatele je 

důležité uvést a zobrazit ještě další prvky v rámci grafického zobrazení. Velice 

důležitým prvkem je zde oranžová přímka zobrazující základní poměr porovnávaných 

atributů 1:1 v rámci uvedeného klíčového ukazatele, kde dochází ke kontinuálnímu 

nárůstu množství spotřebovaných hodin s kontinuálním nárůstem objemu uhrazených 

tržeb. Tento poměr je významný pro uvědomění si daného vztahu vzhledem 

k výsledné regresní funkci (viz Graf 1). Následně jsme schopni rychle a relevantně 

hodnotit stav komplexní efektivity projektového řízení v engineeringových podnicích. 

Křivka určující aktuální hraniční stav, kde přechází hodnocení projektu ze stavu 

pozitivního na stav negativní je vyjádřena mocninnou regresní funkcí: [100] 

𝑦 = 0,9309𝑥0,8625  (1.1) 

Tato funkce má interval platnosti x ϵ <0,05; 2,21>. 

yi = hodnoty podílu uhrazených tržeb vůči výši původní objednávky (v Eurech) 

xi = hodnoty podílu odpracovaných hodin na projektu vůči množství plánovaných 

hodin 

   

Přičemž výsledná hodnota korelační závislosti (koeficientu determinace) je: 

𝑅2 = 0,8479 (1.2) 

což znamená, že z 84,8 % jsou změny závisle proměnné vysvětlitelné zvolenou 

regresní funkcí. Hodnota koeficientu korelace R byla zjištěna níže uvedeným 

postupem: 

𝑅 = 𝑟 = √𝑅2 = √0,8479 = 0,9208 (1.3) 

z čehož vyplývá, že u vyhodnocení závislostních vztahů ukazatele efektivity podniku 

koeficient korelace vykazuje silnou míru těsnosti funkční závislosti.  
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Graf 1: Ukazatel funkční efektivity projektů [Vlastní zpracování] 

 

Výsledkem vyhodnocení tohoto klíčového ukazatele je tedy komplexní a relevantní 

posouzení schopností podniku, které v aktuální situaci naznačují neschopnost podniků 

ve vedení analyzovaných projektů, které jasně přesahují původně plánované objemy 

prací. Pokud by byla výsledná poměrová přímka zvolena za hraniční stav, kdy projekty 

přecházejí ze stavu ztrátového do stavu ziskového, toto by znamenalo až 94 % 

ztrátových projektů z celkového zkoumaného objemu tržeb. 

V případě, že využijeme černé přímky v grafu vyjadřující přesné plnění plánu, jsme 

schopni projekty rozdělit na hodinově nedočerpané či překročené. Objem hodinově 

nedočerpaných projektů, které jsou tedy následně dle poměrové přímky ziskové, 

dosahuje 37,6 % na rozdíl od 62,4 % objemu ztrátových projektů. Na druhé straně je 

objem hodinově překročených projektů, tyto dosahují ziskovosti množství objemu 

zakázek cca 1,6 % vzhledem k množství analyzovaných projektů, které jsou ztrátové 

v objemu zakázek 98,4 %. Je zde tedy evidentní nárůst objemu špatně vedených, a 

tedy i velmi chybně nárokovaných projektů především u projektů hodinově 

překročených, ale částečně i u hodinově nedočerpaných projektů.  
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Celkově by se tedy dalo konstatovat, že engineeringové podniky často dotují 

vícepráce spojené s projekty z vlastních uhrazených tržeb, a tímto zde dochází k velmi 

významnému plýtvání v této oblasti.       

Dalším krokem v rámci vyhodnocení tohoto ukazatele bylo nutné objektivní ověření 

relevantnosti dat a zhodnocení výsledného modelu. Po logaritmizaci dat vznikla 

výsledná funkce: 

 

𝐿𝑜𝑔 (𝑃𝑜𝑚ě𝑟 𝑢ℎ𝑟𝑎𝑧𝑒𝑛ý𝑐ℎ 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 𝑎 𝑝ů𝑣𝑜𝑑𝑛í 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑑𝑛á𝑣𝑘𝑦) = 0,8625 ∗

𝑙𝑜𝑔 (𝑃𝑜𝑚ě𝑟 𝑜𝑑𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑎𝑛ý𝑐ℎ 𝑎 𝑝𝑙á𝑛𝑜𝑣𝑎𝑛ý𝑐ℎ ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛)  − 0,0311 (1.4) 

 

Tato funkce má interval platnosti x ϵ <-1,3; 0,34>. 

𝑅2 = 0,8479 (1.5) 

Z tohoto vyplývá, že u vyhodnocení závislostních vztahů logaritmovaného ukazatele 

funkční efektivity projektů koeficient korelace vykazuje silnou míru těsnosti funkční 

závislosti.  

 

 

Graf 2: Logaritmická úprava dat ukazatel funkční efektivity projektů [Vlastní zpracování] 
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Shrnutí stavu ukazatele funkční efektivita projektu.  

Ukazatel funkční efektivity projektů lze v podstatě charakterizovat jako hodnotitele 

schopnosti společnosti řídit projekt v oblastech prodeje a spotřeby hodin. Tento 

ukazatel je poměrovým ukazatelem, který poměřuje dvě podílové skupiny, do první 

spadají podíly objednávky projektu a jeho úhrady, do druhé spadají podíly 

objednaných a spotřebovaných hodin na projektu. Z hlediska výsledného vyhodnocení 

zmiňovaného ukazatele byl zjištěn mírný degresivní charakter zjištěné regresní funkce. 

Toto se především projevuje u projektů hodinově překročených, tzn. u projektů se 

zaznamenanými vícepracemi. Byl zde tedy zjištěn evidentní nárůst objemu špatně 

vedených, a tedy i velmi chybně nárokovaných projektů především u projektů hodinově 

překročených, ale částečně i u hodinově nedočerpaných projektů. Lze konstatovat, že 

engineeringové podniky často dotují vícepráce spojené s projekty z vlastních 

uhrazených tržeb, a tímto zde dochází k velmi významnému plýtvání v této oblasti. 

Možnosti hodnocení plánu projektu v nabídkové fázi bude zobrazen v case study. 

 

6.3.2 Funkční síla podniku 

Funkční síla podniku (FSP) je ukazatel, který lze charakterizovat jako hodnotitele 

síly podniku v rámci procesu hodnocení daného engineeringového projektu. Jde tedy 

o poměr možností či schopností podniku vyjednat si u zákazníka lepší podmínky 

plánovaného projektu vzhledem k nabízenému rozsahu zakázky. Při plánování 

vývojového projektu se výsledné hodnoty porovnají s vytvořeným nástrojem, který je 

schopen tyto vyhodnotit a kategorizovat. V tomto případě jde o hodnoty výsledné 

finanční nabídky projektu a celkového plánu hodin na projektu, které by se předávali 

zákazníkovi jako nabídka. Tyto vstupní hodnoty jsou poté zaneseny do vytvořeného 

nástroje a porovnávají se vůči skutečným hodnotám realizovaných projektů. Hodnoty 

nástroje jsou tedy vytvořeny na základě realizace výstupů všech sledovaných 

engineeringových projektů. Mezi původní vstupy patří celkový objem fakturace na 

jednotlivých realizovaných projektech a suma reálně odpracovaných hodin na těchto 

projektech. Tuto hodnotu ovlivňují především vlivy hodinové sazby podniku a 

schopnost podniku fakturovat spotřebované hodiny na projektu. [100]  
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Analyzovaný plánovaný projekt se zobrazuje v grafu jako bod. Každé plánované 

hodnotě X (plán veškerých hodin potřebných pro realizaci projektu) odpovídá 

plánovaná hodnota Y (hodnota nabídky pro zákazníka, tedy předpokládané budoucí 

tržby). Nejen z výsledného grafu je možné následně vyčíst stav plánovaného projektu 

a jeho odchylku v rámci zhodnocení plánu projektu. Křivka určující hraniční stav, kde 

přechází hodnocení projektu ze stavu pozitivního na stav negativní je vyjádřena 

mocninnou regresní funkcí: 

𝑦 = 29,642𝑥0,9828  (2.1) 

Tato funkce má interval platnosti x ϵ <0;7 339>. 

yi = hodnoty reálně uhrazených tržeb z vývojových projektů (v Eurech) 

xi = hodnoty reálně odpracovaných hodin na projektech   

Přičemž výsledná hodnota korelační závislosti (koeficientu determinace) je: 

𝑅2 = 0,986 (2.2) 

což znamená, že z 98,6 % jsou změny závisle proměnné vysvětlitelné zvolenou 
regresní funkcí. Hodnota koeficientu korelace R byla zjištěna níže uvedeným 
postupem: 

𝑅 = 𝑟 = √𝑅2 = √0,986 = 0,9929 (2.3) 

z čehož vyplývá, že u vyhodnocení závislostních vztahů ukazatele síly podniku, 

tento vykazuje silnou míru těsnosti funkční závislosti.  

 

Graf 3: Ukazatel síly podniku [Vlastní zpracování] 
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Z grafu a výsledné funkce je možné pozorovat několik skutečností. Červená křivka, 

která označuje funkci závislosti uhrazených tržeb na počtu reálně odpracovaných 

hodin je mocninná. Tato funkce ze své podstaty pomocí metody nejmenších čtverců 

určuje průběh funkce, která může být charakterizována jako přechodová hranice či 

ukazatel, kdy se mění síla podniku z pozitivní síly daného podniku na negativní. 

V tomto případě je možné konstatovat, že veškeré projekty, které jsou pod křivkou 

dané funkce nejsou z pohledu ukazatele síly podniku dostatečné a mohlo či dokonce 

mělo by dojít ke zlepšení u těchto projektů z hlediska pozorovaného ukazatele. Dále 

z této funkce a jejího charakteru můžeme konstatovat, že uvedená funkce mocninného 

charakteru nám poukazuje na velmi mírné degresivní chování tohoto ukazatele. Tedy 

jde o skutečnost, kdy projekty do cca objemu 3,6 tisíce hodin mají tendenci navyšovat 

sílu podniku, a projekty větší než cca 3,6 tisíce hodin jsou charakterizovány spíše 

menší silou podniku, což je také patrné z uvedeného grafu.  

Výsledkem pozorování tohoto ukazatele jsme schopni nejen charakterizovat určitý 

průběh projektu již ve fázi plánování a možného promítnutí plánu projektu do tohoto 

ukazatele, ale také je možné charakterizovat možné podmínky pro zlepšení. Například 

by bylo možné nastavit podnikové strategie zaměřující se na zlepšení znalostí 

projektových manažerů v oblasti větších projektů, či na nalezení nových nástrojů pro 

řízení objemnějších projektů apod.  

Postup pro hodnocení výsledného plánu spočívá v porovnání hodnot plánu s 

hodnotami vytvořeného nástroje. Plánovaný objem nabídky projektu (v 

předpokládaných tržbách) na ose Y se porovnává s reálnou úhradou tržeb 

engineeringových projektů na ose Y. Na ose X jde tedy o analýzu hodnot veškerých 

potřebných hodin pro požadovanou realizaci projektu zákazníkem. Tento objem hodin 

se porovnává s reálným množstvím všech odpracovaných projektových hodin na ose 

X. Plánované hodnoty se v grafu zobrazí jako bod, pomocí kterého je možné zjistit stav 

plánovaného projektu. V ukazateli pro hodnocení síly projektu je zobrazena graficky 

funkce všech realizovaných projektů jako červená křivka (viz Graf 3) s výslednou 

regresní funkcí viz 2.1.  
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Z důvodu objektivního ověření relevantnosti dat, a tedy celkového výsledného 

modelu bylo nezbytné data logaritmovat. Výsledná funkce: 

 

𝐿𝑜𝑔 (𝑢ℎ𝑟𝑎𝑧𝑒𝑛é 𝑡𝑟ž𝑏𝑦) = 2,2614 ∗ 𝑙𝑜𝑔 (𝑠𝑢𝑚𝑦 𝑜𝑑𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑎𝑛ý𝑐ℎ ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛)0,6099

 (2.4) 

 

Tato funkce má interval platnosti x ϵ <1,1; 3,9>. 

𝑅2 = 0,9788 (2.5) 

z čehož vyplývá, že u vyhodnocení závislostních vztahů logaritmovaného ukazatele 

síly podniku, tento koeficient korelace, po následném výpočtu z uvedeného koeficientu 

determinace, vykazuje silnou míru těsnosti funkční závislosti (R = 0,9893).  

 

 

Graf 4: Logaritmická úprava dat ukazatele síly podniku [Vlastní zpracování] 

 

Shrnutí stavu ukazatele (potencionalita) síly podniku.  

Tento ukazatel je v podstatě zobrazením hodinové prodejní sazby veškerých 

hodin na projektu engineeringových podniků. Hodinová sazba s sebou nese spoustu 

další informací a z tohoto důvodu byl tento ukazatel popsán jako síla podniku, kde jde 

především o znalosti a schopnosti podniku prodat veškeré plánované hodiny, které 
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budou na projektu realizované, což není samozřejmostí. Prvky technického, 

technologického, patentového, organizačního, kapacitního a jiného charakteru musí 

být schopen podnik prodat zákazníkovi, pokud možno za maximální možnou cenu, 

kterou dovoluje situace a trh. Nicméně z výše uvedené práce je patrné, že tato prodejní 

cena se s objemem poptávaných hodin nepatrně mění. Tudíž jsme schopni pomocí 

zpracovaných funkcí relevantně zhodnotit, zda prodejní sazba je dostatečná či nikoliv, 

a to v závislosti na požadovaném objemu prací.   

 

6.3.3 Funkční nákladovost projektu 

Ukazatel funkční nákladovosti projektu (FNkP) je jeden z nejdůležitějších prvků 

celého systému hodnocení projektových plánu. Náklady projektu jsou často 

nejvýznamnějším kritériem, které může pozitivně nebo negativně ovlivnit vývoj celého 

projektu, a z tohoto důvodu je včasné a relevantní hodnocení nákladů projektu velmi 

významné. Mezi hodnocené parametry patří náklady veškerých realizovaných projektů 

na ose Y a výsledná hodnota uhrazené tržby ke každému projektu na ose X. Jde tedy 

o vyjádření objemu nákladů, které jsou využité pro tvorbu určitého provozního výkonů 

na projektu. Tyto výkony jsou reálně uhrazené tržby, tudíž nejde pouze o předpoklad 

nějakého plánu. V rámci této funkce jde tedy o schopnost podniku snížit náklady při 

stejných provozních výnosech nebo navýšit provozní výnosy při stejných nákladech. 

[100] 

Výsledný plán projektu, který se bude nabízet zákazníkovi, musí obsahovat celkový 

objem plánovaných nákladů, který se bude zadávat na osu Y. Tento prvek se 

porovnává s hodnotou nákladů veškerých realizovaných projektů. Jde tedy o 

porovnání plánovaných nákladů daného projektu vůči reálně uskutečněným 

projektovým nákladům. Dále zde vstupuje objem nabídky plánovaného projektu pro 

zákazníka. Zde se na osu X vynese plánovaná hodnota nabídky projektu, která se 

porovnává s uhrazenými tržbami jednotlivých realizovaných engineeringových 

projektů. Vytvořený bod v grafu určuje polohu, ale také kvalitu daného projektu. 

Kategorizace daného projektu je následně zcela zřejmá na základě odchylky od funkce 

a směru odchylky (viz Graf 5).  
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Z výsledného grafu je možné následně vyčíst stav plánovaného projektu a jeho 

kategorizaci v rámci zhodnocení plánu projektu. Křivka určující hraniční stav, kde 

přechází hodnocení projektu ze stavu pozitivního na stav negativní je vyjádřena 

mocninnou regresní funkcí: 

𝑦 = 0,3336𝑥1,0605 (3.1) 

 

Tato funkce má interval platnosti x ϵ <0;187 445>. 

yi = hodnoty celkových nákladů projektů (v Eurech) 

xi = hodnoty uhrazených tržeb na projektech (v Eurech)  

Přičemž výsledná hodnota koeficientu determinace je: 

𝑅2 = 0,9864 (3.2) 

což znamená, že z 98,64 % jsou změny závisle proměnné vysvětlitelné zvolenou 

regresní funkcí. Hodnota koeficientu korelace R byla zjištěna následovně: 

𝑅 = 𝑟 = √𝑅2 = √0,9864 = 0,9932 (3.3) 

,tedy u vyhodnocení závislostních vztahů ukazatele nákladovosti projektu vykazuje 

silnou míru těsnosti funkční závislosti.   

 

Graf 5: Ukazatel nákladovosti projektu [Vlastní zpracování] 
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Obdobně jako tomu bylo u ukazatele síly podniku je nutné objektivní ověření 

relevantnosti dat a zhodnocení výsledného modelu. Po logaritmizaci dat tedy vznikla 

výsledná funkce: 

𝐿𝑜𝑔 (𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑢) = 0,7825 ∗ 𝑙𝑜𝑔 (𝑢ℎ𝑟𝑎𝑧𝑒𝑛é 𝑡𝑟ž𝑏𝑦)1,1321 (3.4) 

Tato funkce má interval platnosti x ϵ <2,6; 5,3>. 

𝑅2 = 0,9846 (3.5) 

Z tohoto vyplývá, že u vyhodnocení závislostních vztahů logaritmovaného ukazatele 

nákladovosti projektu vykazuje koeficient korelace silnou míru těsnosti funkční 

závislosti (R=0,9923).  

 

 

Graf 6: Logaritmická úprava dat ukazatele nákladovosti projektu [Vlastní zpracování] 

 

Shrnutí stavu ukazatele nákladovosti projektu.  

Tento ukazatel je detailním zobrazením objemu nákladů realizovaných projektů, 

které se vynakládají na určité množství uhrazených tržeb za tyto projekty. Jde tedy o 

náklady připadající na jednotku tržeb projektu. Hodnoty analyzovaných nákladů 

projektu s sebou nesou informace ohledně nutnosti vynaložení určitého objemu 

nákladů, které v rámci realizace projektu musíme vynaložit pro získání určitého objemu 

tržeb. Z důvodu určité charakteristiky výsledné regresní funkce vzniklé vyhodnocením 

zkoumaných projektů byl zjištěn její mírně progresivní charakter. V tomto případě nám 
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výsledný ukazatel předává informaci týkající se vývoje nákladů projektu dle velikosti 

jeho tržeb. Jde tedy podobně jako u ukazatele síly podniku o informaci, že jsou 

engineeringové podniky schopny efektivně řídit spíše malé projekty, nicméně 

s narůstajícím objemem daného projektu jeho nákladovost roste progresivněji.  

 

6.3.4 Funkční pracnost projektu 

Ukazatel funkční pracnosti projektů (FPP) je sestaven na základě vstupních dat 

výsledných projektů a poukazuje na souvislost mezi plánem hodin projektu a jeho 

skutečnou realizací. Mezi tyto vstupní data tedy patří plány hodin projektů na ose X a 

výsledná hodnoty realizovaných hodin těchto projektů na ose Y. Jde tedy o vyjádření 

schopnosti podniku, především projektových manažerů a pracovníků na projektu splnit 

plán projektu v jeho původní výši. Projektový manažeři mají v tomto případě za úkol 

splnit plán. Samozřejmě tyto plány jsou také navázány na efektivitu a know-how 

pracovníků plánovaného projektu. V rámci této funkce jde tedy o vztah projektového 

plánu v porovnání s realitou projektu. [100] 

Plán hodin projektu, který by se měl předávat zákazníkovi, musí obsahovat celkový 

objem plánovaných prodatelných hodin, který se v realizovaném nástroji zadává na 

osu X. Tyto hodnoty jsou následně porovnávány s reálnou hodnotou veškerých 

realizovaných hodin projektů. V tomto případě jde následně o proces nastavení 

možných mezí projektu, kde by se měl projekt pohybovat. Jednotlivé projekty mají pro 

každý plán své meze, a tudíž i výsledné možnosti realizace, které je nutné posoudit 

ještě před předáním plánu projektu zákazníkovi či před samotným spuštěním projektu. 

Tímto jsme schopni relevantně posoudit možná rizika či omezení projektu, které by 

mohly v budoucnu nastat.   

Z výsledného grafu viz Graf 7) je možné následně vyčíst stav plánovaného projektu 

a jeho možnou kategorizaci v rámci zhodnocení plánu projektu. Křivka určující hraniční 

stav, kde přechází hodnocení projektu ze stavu pozitivního na stav negativní je 

vyjádřena mocninnou regresní funkcí: 

𝑦 = 1,1055𝑥1,0114 (4.1) 

Tato funkce má interval platnosti x ϵ <0;8 318>. 

yi = hodnoty reálně odpracovaných hodin na projektech  
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xi = hodnoty plánovaných hodin na projektech 

Přičemž výsledná hodnota koeficientu determinace je: 

𝑅2 = 0,885 (4.2) 

což znamená, že z 88,5 % jsou změny závisle proměnné vysvětlitelné zvolenou 

regresní funkcí. 

Hodnota koeficientu korelace R=0,9407 u vyhodnocení závislostních vztahů 

ukazatele pracnosti projektu vykazuje silnou míru těsnosti funkční závislosti. 

Šedá přímka v grafu níže je pouze informativního charakteru a tato vyjadřuje tzv. 

standardní stav. Jde o stav, kdy je objem všech prodatelných hodin zákazníkovi roven 

všem realizovaným hodinám na projektu. Jinými slovy jde o schopnost podniku prodat 

zákazníkovi veškeré práce spojené s realizací projektu. V grafu je také možné sledovat 

určitý objem plánovaných hodin na projektech, které ve výsledku nebyly realizované, 

tento stav může být zapříčiněn špatným plánem prací či ztrátou, tedy nedokončením 

projektu. Tyto situace mohou nastat v případech kdy byl projekt nadhodnocen či kdy 

zákazník nebyl spokojen se zpracováním a předčasně jej ukončil.  

Z grafického zobrazení níže je možné dále pozorovat, že je zde určitý prostor mezi 

výslednou zjištěnou regresní funkcí a šedou přímkou, kde by se měla většina projektů 

pohybovat, aby docházelo k eliminaci plýtvání na analyzovaných projektech.  
 

 

Graf 7: Ukazatel funkční pracnosti projektu [Vlastní zpracování] 
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Dále je nutné objektivní ověření relevantnosti dat a zhodnocení výsledné modelu. 

Po logaritmizaci dat vznikla výsledná funkce: 

𝐿𝑜𝑔 (𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑜𝑑𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑎𝑛ý𝑐ℎ ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛) = 1,043 ∗ 𝑙𝑜𝑔 (𝑃𝑙á𝑛 ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛)0,9847 (4.3) 

Tato funkce má interval platnosti x ϵ <1,3; 3,9>. 

𝑅2 = 0,8611 (4.4) 

Z tohoto vyplývá, že u vyhodnocení závislostních vztahů logaritmovaného ukazatele 

pracnosti na projektu vykazuje koeficient korelace silnou míru těsnosti funkční 

závislosti (R=0,928).  

 

 

Graf 8: Logaritmická úprava dat ukazatel pracnosti projektu [Vlastní zpracování] 

 

Shrnutí stavu pracnosti projektu.  

Ukazatel pracnosti projektu je podílový ukazatelem plánu prodatelných hodin a 

skutečnosti odpracovaných hodin na daném projektu. Tento ukazatel nám tedy dává 

informace o schopnostech projektových manažerů, kteří řídí v podniku projekty či o 

celkovém procesu projektového managementu a jeho náročnosti. Z důvodu určité 

charakteristiky výsledné regresní funkce vzniklé vyhodnocením zkoumaných projektů 

byl zjištěn její mírně progresivní charakter. V tomto případě nám výsledný ukazatel 

udává informaci týkající se schopnosti podniku dosahovat plánovaných prodatelných 
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hodin na projektu s minimální odchylkou. Celkově lze říci, že v případě tohoto 

ukazatele jsou spíše podhodnoceny malé a střední projekty z hlediska plánovaných 

hodin na projektech, tedy realita odpracovaných hodin je u většiny těchto projektů 

vyšší, což je patrné z uvedeného grafu ukazatele funkční pracnosti projektu.  

 

6.3.5 Funkční ziskovost projektu 

Ukazatel funkční ziskovosti projektů (FZP) je také sestaven na základě hodnocení 

vstupních dat realizovaných projektů a poukazuje na souvislost mezi výnosy 

zkoumaného projektu a jeho marží. Jde tedy o závislost velikosti výnosů projektu jako 

systémového hodnocení výkonů podniku a jejich schopnosti generovat maximální 

možnou marži.  

Mezi vstupní data patří výnosy jednotlivých projektů, které jsou zobrazeny na ose X 

a hodnoty marže daných projektů zobrazené na ose Y. Tedy jde o schopnost podniku 

generovat vyšší marži při zachování stejných výnosů projektu nebo stejnou marži při 

nižších výnosech projektu. V případě výnosů projektů jsou tyto charakterizovány jako 

provozní výnosy, které jsou přímo spjaty s provozem podniku. V rámci zmiňovaných 

výnosů projektu nejsou uvažovány jakékoliv mimořádné výnosy podniku (např. prodej 

budovy), jelikož by tyto neměly ovlivnit výnosy projektu jako takového. Projektové 

výnosy jsou tedy spojeny pouze s projektem samotným a výnosem tohoto projektu 

jako provozního výnosu tohoto projektu po jeho celou dobu. Toto systémové 

posouzení výnosů projektu je důležité pro zjištění určité charakteristiky výkonů, které 

jsou k projektu vztaženy a jsou dominantní v případech tvorby plánu. Veškeré 

potřebné vstupy jsou často hodnoceny jako výkony, které se na projektu následně 

realizují. [100] 

Výnosy projektů zadávané na osu X jsou hodnoceny v závislosti na marži projektu, 

jež jsou vynesené na ose Y. Plánované projektové hodnoty následně porovnáváme 

s reálným stavem, tedy s reálně ohodnocenými výnosy a marží generovanou projekty. 

Zhodnocení stavu daného projektu je důležité již před započetím projektu, kde na 

základě výsledné funkce (viz Graf 9), jsme schopni hodnotit výsledek a možné 

odchylky. 
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Z výsledného grafu je tedy možné vyčíst stav plánovaného projektu a jeho možnou 

kategorizaci v rámci zhodnocení plánu projektu. Přímka určující hraniční stav, kde 

přechází hodnocení projektu ze stavu pozitivního na stav negativní je vyjádřena 

mocninnou regresní funkcí: 

𝑦 = 0,508𝑥0,9428 (5.1) 

Tato funkce má interval platnosti x ϵ <0;189 670>. 

yi = hodnoty marže projektů (v Eurech) 

xi = hodnoty výnosů projektů (v Eurech)  

Přičemž výsledná hodnota korelační závislosti je: 

𝑅2 = 0,9618 (5.2) 

Jde tedy o velmi silnou korelační závislost.  

Hodnota koeficientu korelace R=0,9807 u vyhodnocení závislostních vztahů 

ukazatele ziskovosti projektu vykazuje silnou míru těsnosti funkční závislosti.  

 

 
 

Graf 9: Ukazatel ziskovosti projektu [Vlastní zpracování] 
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Dále je nutné objektivní ověření relevantnosti dat a zhodnocení výsledného modelu. 

Po logaritmizaci dat vznikla následující výsledná funkce: 

 

𝐿𝑜𝑔 (𝑀𝑎𝑟ž𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑢) = 0,7661 ∗ 𝑙𝑜𝑔 (𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑢)1,0899 (5.3) 

 

Tato funkce má interval platnosti x ϵ <2,6; 5,3>. 

𝑅2 = 0,9468 (5.4) 

Z tohoto vyplývá, že u vyhodnocení závislostních vztahů logaritmovaného ukazatele 

ziskovosti na projektu vykazuje koeficient korelace silnou míru těsnosti funkční 

závislosti (R=0,973).  

 

 
 

Graf 10: Logaritmická úprava dat ukazatele ziskovosti projektu [Vlastní zpracování] 

 

Shrnutí stavu ukazatele ziskovosti projektu.  

Uvedený ukazatel je detailním zobrazením marží realizovaných projektů, které 

je možné získat na určité množství výnosů jednotlivých projektů. Jedná se tedy o marži 

připadající na jednotku výnosu projektu. Hodnoty analyzovaných marží projektu 

s sebou nesou informace o schopnosti projektu dosahovat či nedosahovat určitých 
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požadavků, v tomto případě minimálně dosahovat či nedosahovat hranice výsledné 

regresní funkce. Schopnost dosahovat požadované marže není často spojena 

s objemem projektu, tudíž prostředí, ve kterém se projekty realizují, neodráží možnosti, 

kterých by projekty v daném podnikovém prostředí mohly dosahovat. Výsledná 

regresní funkce, která vznikla na základě veškerých zkoumaných projektů je lehce 

degresivního charakteru. Tento stav nám dává základní informaci o špatném vedení 

velkých projektů, kde by se projektový management měl zaměřit na sběr a zpracování 

výsledných dat engineeringových projektů. Pomocí analýzy velkých projektů by mělo 

dojít ke zjištění pochybení projektového managmentu v rámci těchto projektů a 

k tvorbě nápravných opatření. Jde tedy podobně jako u ukazatele síly podniku o 

informaci, že engineeringové podniky jsou schopny efektivně řídit malé projekty, 

nicméně s narůstajícím objemem projektu jejich ziskovost klesá.  

 

6.3.6 Funkční chybovost na projektu 

Ukazatel zabývající se funkční chybovostí projektů (FCHP) je schopen hodnotit míru 

četnosti výskytu chyb vůči hodinové náročnosti projektu. Jde tedy o závislost počtu 

odpracovaných hodin na projektu a nárůstu objemu chyb, které jsou v tomto časovém 

období vykázány na daném projektu. Při detailním zkoumání tohoto ukazatele a 

faktorů, které mají vliv na analyzovanou četnost výskytu chyb, byla zjištěna výsledná 

závislost (viz Graf 11). [100] 

Mezi vstupní data náleží množství reálně odpracovaných hodin jednotlivých 

projektů, které jsou zobrazeny na ose X a hodnoty objemu chyb těchto projektů 

zobrazené na ose Y.  

V tomto případě jde o schopnosti podniku řízení generované zmetkovitosti a jejich 

schopnosti udržet nastavenou výstupní kvalitu procesů. Odhalení nedostatků procesu 

engineeringového charakteru je i přes dlouhý vývoj značně komplikované a často i se 

zvýšením četnosti kontroly není možné odevzdat dílo s požadovanou výstupní 

kvalitou. Nicméně chybovost jako taková má velmi významné důsledky na výsledný 

produkt nebo službu, tudíž je potřeba tento ukazatel sledovat i při procesech 

vývojového charakteru.  
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Nastavení požadované kvality je velmi obtížné, ale v praxi je často náročnější 

sledování výsledné kvality a také následný sběr dat týkající se zmiňované chybovosti. 

Sledování a analýza množství chyb, které vznikne v procesu vývoje realizace projektu, 

je důležitým prvkem, ovšem tento není doposud v mnoha engineeringových podnicích 

dostatečně a relevantně sledován. Aktuálně zachycená chybovost engineeringových 

projektů se pohybuje v průměru okolo 6,5 %. Řízená chybovost by měla být pod touto 

hodnotou.  

Pokud se jedná o ukazatel chybovosti na projektu, mnohdy dochází k účelovému 

zkreslování skutečností z hlediska chybějících údajů či nesystémovosti sběru dat 

směřující až k jejich ztrátě, a to především u velkých projektů. K tomuto 

v podnikatelských subjektech dochází z důvodu značné administrativní náročnosti 

spojené s rozsáhlostí těchto projektů či z důvodu účelných zásahů pro zastínění 

některých skutečností. Z tohoto důvodu jsou i výsledná data zatížena zmiňovanou 

skutečností. Výsledné množství vyhodnocených dat tohoto ukazatele je přibližně 

sedmdesát pět procent z celkového množství dat všech analyzovaných projektů. 

V případě plánování projektu je nutné plán hodin vynést na osu X. Na ose Y se 

následně porovnáván plán chybovosti, který vychází z podnikového sběru dat 

chybovosti. Plánované projektové hodnoty následně porovnáváme s reálným stavem. 

Jednotlivé projektové kategorie mají pro každý plán své meze a na základě těchto jsme 

schopni plán projektu vyhodnotit. Kategorizace daného projektu je hodnocena již před 

započetím projektu, kde na základě projektové kategorie (viz Graf 11), jsme schopni 

hodnotit odchylku od plánu.  

 Z výsledného grafu je možné vyčíst stav plánovaného projektu a jeho možnou 

kategorizaci v rámci zhodnocení plánu projektu. Přímka určující hraniční stav, kde 

přechází hodnocení projektu ze stavu pozitivního na stav negativní je vyjádřena 

mocninnou regresní funkcí: 

𝑦 = 0,1163𝑥0,9312  (6.1) 

Tato funkce má interval platnosti x ϵ <13,5; 4 915>. 

yi = hodnoty četností chyb na projektech 

xi = hodnoty reálně odpracovaných hodin na projektech   

Přičemž výsledná hodnota koeficientu determinace je: 
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𝑅2 = 0,8478 (6.2) 

což znamená, že z 84,78 % jsou změny závisle proměnné vysvětlitelné zvolenou 

regresní funkcí. Hodnota koeficientu korelace R byla zjištěna následovně: 

𝑅 = 𝑟 = √𝑅2 = √0,8478 = 0,9208 (6.3) 

,tedy u vyhodnocení závislostních vztahů ukazatele chybovosti projektu vykazuje 

silnou míru těsnosti funkční závislosti.  

 

 

Graf 11: Ukazatel chybovosti na projektu [Vlastní zpracování] 

 

Také v případě tohoto ukazatele je nutné objektivní ověření relevantnosti dat a 

zhodnocení výsledného modelu. Po logaritmizaci dat vznikla výsledná funkce: 

 

𝐿𝑜𝑔 (𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑧𝑎𝑐ℎ𝑦𝑐𝑒𝑛ý𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑦𝑏) = 0,2541 ∗

𝑙𝑜𝑔 (𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑜𝑑𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑎𝑛ý𝑐ℎ ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛)1,8033 (6.4) 

 

Tato funkce má interval platnosti x ϵ <1,6; 3,7>. 

𝑅2 = 0,7916 (6.5) 
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Z tohoto vyplývá, že u vyhodnocení závislostních vztahů logaritmovaného ukazatele 

chybovosti na projektech vykazuje koeficient korelace silnou míru těsnosti funkční 

závislosti (R=0,8897).  

 

 

Graf 12: Logaritmická úprava dat ukazatele chybovosti na projektu [Vlastní zpracování] 

 

Shrnutí stavu ukazatele chybovosti na projektu.  

Ukazatel chybovosti na projektu umožňuje jasně zobrazit objem plánované 

četnosti chyb na analyzovaném projektu, která se předpokládá dle průměrné 

podnikové či týmové chybovosti. Tímto jsme schopni relevantně zhodnotit, jaká 

opatření bude potřeba zavést. Tedy zda množství predikovaných chyb neohrozí hladký 

plánovaný průběh projektu. Objem chyb je tedy významná informace, se kterou může 

engineeringový podnik v případě plánu projektu počítat.  

Tato informace i následná opatření jsou klíčem k nutné úpravě nákladů projektu 

a i kalkulace nutných opatření, které redukují či eliminují plánovanou chybovost na 

minimální úrovni. Náklady spojené se zmiňovanými opatřeními jsou v těchto případech 

potřebné, v opačném případě mohou nastat situace, kdy zákazník bude natolik 

nespokojen s výslednou kvalitou práce, že může v krajním případě dojít až k jeho 

odstoupení od smlouvy, tzn. celý projekt může být ukončen předčasně. Náklady 

spojené s vícepracemi na daném projektu také nejsou často zahrnuty do celkových 

výnosů projektu, tudíž tyto snižují celkovou ziskovost projektu. Výsledkem tedy mohou 
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být nerelevantní plány a náklady projektů, a tímto způsobené chybné predikce vývoje 

projektu.  

Další možností z hlediska zkoumání sledované chybovosti projektu by bylo 

navázání finančního hodnocení chyb. Takovéto hodnocení chyb a samotné zjištění 

hodnoty chyb by mělo za následek další zpřesnění v této oblasti, nicméně v současné 

podnikové situaci se tento stav nijak nekontroluje a nezaznamenává. Tento prvek by 

mohl být součástí dalšího vylepšení celého zkoumaného systému, který by zapříčinil 

možnost přesného finančního hodnocení chyb a jejich přesných dopadů do nákladů 

dle váhy (finanční hodnoty) jednotlivých chyb projektu. Následně by bylo možné 

zhodnotit, zda množství a hodnota chybovosti, tedy celkové náklady na chyby projektu 

mají vyšší náklady nežli plánovaná opatření. Bohužel ze současných dostupných dat 

toto není možné zjistit. 

 

6.3.7 Funkční technická složitost projektu 

Funkční technická složitost projektu (FTSP) je ukazatelem vyjadřujícím schopnost 

podniku realizovat určitý objem dílčích prvků projektu v závislosti na jejich časové 

náročnosti. Jde tedy o poměr množství dílů či úkolů projektu a schopnosti podniku 

realizovat tento objem v určitém časovém rozmezí. Často v podnikové praxi dochází 

k dělení jednotlivých engineeringových projektů na podprojekty, které jsou následně 

realizovány. Potřebné znalosti neboli know-how, jsou základním prvkem pro zajištění 

udržitelné míry časové náročnosti těchto prvků či pro možnosti jejich optimalizace. 

Podniky s malým know-how nejsou zpočátku schopny dosahovat ideálních hodnot pro 

realizaci jednotlivých prvků, nicméně pro zajištění udržitelného rozvoje podniku je 

nezbytné řídit si své interní know-how. Pouze pomocí správného řízení know-how 

v podniku je následně tento podnik schopen realizovat projekty v požadované kvalitě 

a výstupní rychlosti, které požaduje daný zákazník. [100] 

Na základě množství požadovaných prvků od zákazníka jsme tedy schopni 

zhodnotit výslednou časovou náročnost projektu a schopnost podniku tuto časovou 

náročnost v určitých mezích řídit. Mezi vstupní data patří sumy prvků projektů 

zobrazené na ose X a plány hodin na realizovaných projektech zobrazené na ose Y 

(viz Graf 13).  
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V případě plánování projektu je nutné požadovaný objem jeho prvků vynést na osu 

X. Na ose Y se následně porovnává plán hodin projektu vůči původním plánům hodin 

realizovaných projektů. Plánované projektové hodnoty tedy porovnáváme s reálným 

stavem. Kategorizace daného projektu je hodnocena již před započetím projektu, kde 

na základě vytvořené regresní funkce (viz Graf 13) jsme schopni hodnotit daný 

výsledek a jeho odchylku.  

Z výsledného grafu je možné vyčíst stav plánovaného projektu a jeho možnou 

odchylku v rámci zhodnocení plánu projektu. Přímka určující hraniční stav, kde 

přechází hodnocení projektu ze stavu pozitivního na stav negativní je vyjádřena 

mocninnou regresní funkcí: 

𝑦 = 19,917𝑥0,9219 (7.1) 

Tato funkce má interval platnosti x ϵ <9; 316>. 

yi = hodnoty plánu hodin na projektu 

xi = počet prvků na projektu   

Přičemž výsledná hodnota korelační závislosti je: 

𝑅2 = 0,8915 (7.2) 

Jde tedy o velmi silnou korelační závislost.  

Dle uvedeného koeficientu determinace byl zjištěn daný koeficient korelace 

R=0,9442, který u vyhodnocení závislostních vztahů ukazatele technické složitosti 

projektu vykazuje silnou míru těsnosti funkční závislosti.  

 

Graf 13: Ukazatel technické složitosti projektu [Vlastní zpracování] 
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Také je nutné objektivní ověření relevantnosti dat a zhodnocení výsledného modelu. 

Po logaritmizaci dat vznikla výsledná funkce: 

𝐿𝑜𝑔 (𝑃𝑙á𝑛 ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛) = 2,104 ∗ 𝑙𝑜𝑔 (𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑣𝑘ů 𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑢)0,5807 (7.3) 

Tato funkce má interval platnosti x ϵ <0,9; 2,5>. 

𝑅2 = 0,9169 (7.4) 

Z tohoto vyplývá, že u vyhodnocení závislostních vztahů logaritmovaného ukazatele 

technické složitosti projektu vykazuje koeficient korelace silnou míru těsnosti funkční 

závislosti.  

 

 

Graf 14: Logaritmická úprava dat ukazatele technické složitosti projektu [Vlastní zpracování] 

 

Shrnutí stavu ukazatele technické složitosti projektu.  

Analyzovaný ukazatel je detailním zobrazením objemu plánovaných hodin na 

projektu, které se předpokládá vynaložit pro zpracování určitého množství prvků/úkolů 

tohoto projektu. Jedná se tedy určité množství hodin na průměrnou jednotku úkolu, 

kterou je nutné splnit. Tato hodnota hodin potřebná pro zpracování prvku s sebou nese 

informace o schopnosti projektového týmu dosahovat či nedosahovat požadovaných 

technických požadavků. V tomto případě minimálně hranice výsledné regresní funkce, 

která charakterizuje náročnost engineeringových projektů. Schopnost redukovat 
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náročnost požadovaného množství prvků projektu není často spojena s objemem 

projektu, ale jde o schopnosti podniku a týmu, kde se projekty realizují.  

Výsledná regresní funkce, která vznikla na základě veškerých hodnocených 

realizovaných projektů je lehce degresivního charakteru. Tento stav nám dává 

informaci o častém plánování velkých engineeringových projektů s menším počtem 

hodin. Pomocí analýzy projektů by mělo dojít ke zjištění nedostatků projektového 

managementu těchto projektů a k tvorbě nápravných opatření. Nicméně v současném 

stavu lze konstatovat, že možnou příčinou degresivního chování funkcí síly podniku a 

ziskovosti projektu je právě hodinové podhodnocování projektů, které tedy ve svém 

důsledku vede ke snižování ziskovosti těchto objemnějších projektů.  

Obdobně jako tomu bylo u ukazatele funkční chybovosti na projektu dochází i zde 

mnohdy k účelovému zkreslování skutečností z hlediska chybějících údajů či 

nesystémovosti sběru dat směřující až k jejich ztrátě, a to především u velkých 

projektů. K tomuto v podnicích dochází z důvodu značné administrativní náročnosti 

spojené s rozsáhlostí těchto projektů či z důvodu účelných zásahů pro zastínění 

některých skutečností. Z tohoto důvodu jsou i výsledná data zatížena zmiňovanou 

skutečností. Výsledné množství vyhodnocených dat tohoto ukazatele je přibližně 

čtyřicet pět procent z celkového množství dat všech analyzovaných projektů. 

Přestože je technická složitost takovým ukazatelem, který bere v potaz spíše 

technické vstupy projektů jako jsou počty technických výkresů, či počty dílů, jsou zde 

jasné určité vazby na finanční ukazatele typu ziskovost. Možnou příčinou 

podhodnocování větších projektů může být i nedostatečná síla podniku při vyjednávání 

větších zakázek, která může být spojená s nejistotou vedení podniku, zda takovéto 

projekty jsou schopny dokončit v požadovaném rozsahu a kvalitě. 

Ukazatel technické složitosti projektu nám tedy celkově udává informaci o stavu 

plánování engineeringového projektu vzhledem k jeho technickému rozsahu (počtu 

prvků - objemu technických výkresů, počtu dílů či úkolů), jde zde především o rozsah 

prací na těchto prvcích a jejich objektivní posouzení. Výsledkem nemá být pouze zda 

je nebo není výsledné hodnocení vyhovující, ale spíše uvědomění si, zda je 

analyzovaný plán projektu technicky složitý či není vzhledem k množství prvků, které 

se budou na projektu realizovat. Vyhodnocení tohoto ukazatele tedy jasně poukazuje 

na výši technické náročnosti zkoumaného plánu projektu, tzn. v případě zjištění velké 
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technické náročnosti bude zapotřebí větší znalostní nebo časové úsilí pro úspěšné 

dokončení daného plánu projektu.   

 

6.3.8 Funkční nárokování projektu 

Funkční nárokování projektu (FNrP) je ukazatel podniku, který nám předává 

informaci o schopnosti podniku nárokovat veškeré původní objednávky. Tento 

ukazatel je složen z několika atributů, kteří do tohoto vstupují jako např: schopnost 

projektových manažerů efektivně řídit projekt až do jeho zdárného konce, schopnost 

podniku zajistit uhrazení veškerých víceprací apod. Nárokování je tedy ukazatel 

finančního charakteru, který má základ v soft-skills a hard-skills, které ovlivňují 

schopnosti obchodníků, manažerů a veškerých pracovníků podílejících se na projektu. 

[100] 

Tento stav je velmi úzce spjatý se schopnostmi projektových manažerů, kteří projekt 

vedou a jsou tedy schopni tento projekt jak po technické, tak manažerské stránce řídit. 

Pokud zákazník není s technikou, termíny či cenou spokojen výsledná kvalita produktu 

klesá a je zde velká pravděpodobnost ztráty takovéhoto projektu, či zde narůstá 

pravděpodobnost nekvality. Tyto skutečnosti mohou velmi významně ztížit pozici u 

zákazníka. Nicméně často se u vývojových projektů také stává, že zákazník zpočátku 

nemá jasně definovaný cíl projektu a i přesto je tento v podniku zpracovatele 

realizován. Takovéto projekty jsou mnohdy spojeny s velkým množstvím neurčitosti a 

tedy i víceprací, které je ale potřeba již v projektu plánovat či minimálně je potřeba 

takovéto práce nárokovat u zákazníka. Tyto aktivity musí být ale relevantně sledovány 

po celou dobu projektu a následně na základě smlouvy nárokovány v plné výši. 

V opačných případech dochází ke snížení projektových výnosů a ve výsledku i snížení 

zisku.  

Na základě objemu původní objednávky a reality výsledných uhrazených tržeb jsme 

schopni plánovat i určitá omezení spojená s tímto stavem. Mezi vstupní data, která se 

zde vyhodnocují, patří suma původní objednávky na ose X a veškeré uhrazené tržby 

na ose Y (viz Graf 15).  

V případě plánování projektu je potřeba plánovat i možné nárokování, které je 

součástí většiny projektů. Požadovaný objem nabídky projektu se vynese na osu X. 
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Na ose Y se následně hodnotí dle objemu původní objednávky jakých 

pravděpodobných pozitivních či negativních hodnot by projekt mohl dosahovat. Tato 

informace je věcná především z pohledu velikosti odchylky, která se může v případě 

takovýchto projektů objevit především u nových, ale i stávajících zákazníků. 

Kategorizace daného projektu je tedy hodnocena již před započetím projektu, kde na 

základě vytvořené funkce (viz Graf 15), jsme schopni hodnotit odchylku.  

 Křivka určující hraniční stav, kde přechází hodnocení projektu ze stavu pozitivního 

na stav negativní je vyjádřena mocninnou regresní funkcí: 

𝑦 = 1,0494𝑥1,0041 (8.1) 

Tato funkce má interval platnosti x ϵ <0; 252 436>. 

yi = hodnoty uhrazených tržeb na projektech (v Eurech)  

xi = hodnoty původní objednávky projektů (v Eurech)  

Přičemž výsledná hodnota korelační závislosti je: 

𝑅2 = 0,8962 (8.2) 

Jde tedy o velmi silnou korelační závislost.  

Dle uvedeného koeficientu determinace byl zjištěn daný koeficient korelace 

R=0,9467, který u vyhodnocení závislostních vztahů ukazatele nárokování projektu 

vykazuje silnou míru těsnosti funkční závislosti.  

 

Graf 15: Ukazatel nárokování projektu [Vlastní zpracování] 



                           Disertační práce 

123 
 

Obdobně jako tomu bylo u ukazatele funkční pracnosti projektu je zde u ukazatele 

funkčního nárokování projektu zobrazena v grafu šedá přímka, která znázorňuje tzv. 

standardní stav. Tento stav je charakterizován jako přesný podíl původní objednávky 

vůči uhrazeným tržbám. V tomto případě je dle výsledné regresní funkce možné 

konstatovat, že jsou podniky schopny nárokovat si vyšší objemy uhrazených tržeb než 

byly původní objednávky. U malých a středních projektů je tato schopnost velmi dobrá, 

u velkých projektů pohybujících se nad hodnotou cca 100 tisíc Euro v původní 

objednávce je tato schopnost mnohdy až kritická. V případech velkých projektů tyto 

nejen že nedosahují meze výsledné regresní funkce, ale ani nejsou schopny 

dosahovat výsledků standardní přímky. Je zde tedy evidentní nutný zásah do 

projektového vedení velkých projektů a schopnosti tyto projekty nárokovat v nejvyšší 

možné míře.       

Je potřebné objektivní ověření relevantnosti dat a zhodnocení výsledného modelu. 

Po logaritmizaci dat vznikla výsledná funkce: 

𝐿𝑜𝑔 (𝑈ℎ𝑟𝑎𝑧𝑒𝑛é 𝑡𝑟ž𝑏𝑦) = 1,0144 ∗ 𝑙𝑜𝑔 (𝑃ů𝑣𝑜𝑑𝑛í 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑑𝑛á𝑣𝑘𝑎)0,9956 (8.3) 

Tato funkce má interval platnosti x ϵ <2,66; 5,4>. 

𝑅2 = 0,8858 (8.4) 

Z tohoto vyplývá, že u vyhodnocení závislostních vztahů logaritmovaného ukazatele 

nárokování vykazuje koeficient korelace silnou míru těsnosti funkční závislosti 

(R=0,9412). 

 

Graf 16: Logaritmická úprava dat ukazatel nárokování projektu [Vlastní zpracování] 
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Shrnutí stavu ukazatele nárokování projektu.  

Ukazatel nárokování je podílovým ukazatelem původní objednávky vůči veškerým 

uhrazeným tržbám projektů. Tento ukazatel nám dává informace o schopnostech 

projektových manažerů, obchodníků a top managementu, jak jsou schopni si řídit a 

nárokovat plánované, ale i neplánované služby. Výsledná zjištěná regresní funkce je 

mírně progresivního charakteru. U většiny analyzovaných projektů byla zjištěna větší 

schopnost nárokování projektu, tzn. především malé a střední projekty dosahují 

vyšších objemů uhrazených tržeb vůči původní objednávce projektů. Tuto informaci je 

ovšem z pohledu komplexního vyhodnocení analyzovaných projektů potřebné propojit 

s výše uvedenými ukazateli pro dosažení větší relevantnosti. 

 

6.3.9 Celkové zhodnocení funkčních ukazatelů 

Z důvodu celosvětové digitalizace prostředí je v současné době potřeba hledat 

takové nástroje, které komplexně propojují technické a ekonomické parametry 

kvantitativního charakteru. Digitalizace by měla být procesem, který napomáhá 

podnikům k ulehčení a efektivitě jejich externích i interních činností. Jde o převedení 

původních procesů a nástrojů do digitální podoby, které mohou tímto přinést úspory 

nejen z pohledu efektivity, ale také z pohledu režijních nákladů. Digitalizace je již 

z důvodu využití výpočetní techniky kvantitativního charakteru, a nelze ji jiným 

způsobem realizovat. Pomocí automatizace procesů jsme následně schopni se 

soustředit na důležité podnikové a projektové cíle.  

Vytvořený komplexní funkční kvantitativní nástroj je právě zaměřen na 

zmiňovanou digitalizaci a automatizaci především z důvodu, že je potřebné a nutné 

takovéto nástroje v podniku zavádět pro dosažení eliminace plýtvání, tedy pro 

dosahování úspor.  

Z provedeného regresního i korelačního vyhodnocení závislostních vztahů 

jednotlivých vytvořených klíčových ukazatelů v rámci engineeringových projektů 

vyplývá, že byly u všech těchto hodnocených ukazatelů zjištěny vysoké hodnoty 

koeficientů korelace a koeficientů determinace. Ze zjištěných hodnot koeficientů 

determinace vyplývá, že u všech stanovených ukazatelů jsou změny závisle proměnné 

vysvětlitelné zvolenou regresní funkcí ve vysoké míře, přičemž nejnižší hodnotu z 
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uvedeného hlediska vykazuje ukazatel funkční chybovosti projektu cca 85 %. Naopak 

nejvyšší hodnotu koeficientu determinace vykazuje ukazatel funkční nákladovosti a to 

0,9864, tedy změny závisle proměnné jsou zde vysvětlitelné zvolenou regresní funkcí 

z přibližně 98,6 %.  

Z uvedeného tedy celkově vyplývá, že závislostní vztahy jednotlivých ukazatelů 

vykazují silnou míru závislosti, resp. korelační těsnosti, u všech vytvořených a 

analyzovaných ukazatelů. Z tohoto důvodu byly následně tyto regresní funkce zvoleny 

pro další testování a ověřování zkoumaných klíčových ukazatelů jakožto komplexního 

funkčního kvantitativního nástroje. 

Zmiňované klíčové ukazatele je možné rozdělit pro jejich jasnější přehlednost do 

dvou základních skupin a to na finanční a nefinanční (technické). Toto dělení 

analyzovaných ukazatelů je spíše informativního charakteru, slouží pro 

transparentnější pohled na vytvořený komplexní kvantitativní nástroj, a tedy pro jeho 

efektivní využití v podnikové praxi k eliminaci plýtvání. V rámci stanovených klíčových 

ukazatelů existují určité vazby, z důvodu velkého množství atributů, jež je ovlivňují. 

 

Obrázek 26: Rozdělení funkčních ukazatelů [100] 

 

Co se týče zmiňovaných klíčových ukazatelů, tyto byly sestaveny na základě 

provedené regresní a korelační analýzy. Z tohoto důvodu je možné celý tento nástroj 

nazvat jako systém kompozitních ukazatelů se specifickými vlastnostmi, které obsahují 
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podmnožiny atributů, jež nejsou na první pohled zcela zřejmé. Specifikum každého 

ukazatele je dáno výslednou regresní funkcí, která vytváří pomyslnou hranici mezi 

kladnými (požadovanými) a zápornými (nechtěnými) výstupy. Tento hraniční stav je 

klíčový nejen pro možnost komplexního kvantitativního hodnocení každého 

stanoveného ukazatele, ale také pro dosažení jasné informace o jeho charakteristice 

a chování. 

Přehled veškerých zjištěných regresních a korelačních závislostí analyzovaných 

klíčových ukazatelů engineeringových projektů je znázorněn v následující tabulce. 

 

Tabulka 4: Přehled regresní a korelační závislosti ukazatelů engineeringových projektů [Vlastní 
zpracování] 

Ukazatel 

Typ 

regresní 

funkce 

Rovnice regresní 

funkce 
Hodnota R2 Hodnota R 

Efektivita 

projektu 
mocninný 𝑦 = 0,9309𝑥0,8625 0,8479 0,9208 

Síla podniku mocninný 𝑦 = 29,642𝑥0,9828 0,986 0,9929 

Nákladovost 

projektu 
mocninný 𝑦 = 0,3336𝑥1,0605 0,9864 0,9931 

Pracnost 

projektu 
mocninný 𝑦 = 1,1055𝑥1,0114 0,885 0,9407 

Ziskovost 

projektu 
mocninný 𝑦 = 0,508𝑥0,9428 0,9618 0,9807 

Chybovost na 

projektech 
mocninný 𝑦 = 0,1163𝑥0,9312 0,8478 0,9207 

Technická 

složitost 

projektu 

mocninný 𝑦 = 19,917𝑥0,9219 0,8915 0,9441 

Nárokování 

projektu 
mocninný 𝑦 = 1,0494𝑥1,0041 0,8962 0,9466 
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S pomocí vytvořeného komplexního kvantitativního nástroje umožňujícího zjištění 

chování celého systému projektových řízení v podniku, je možné čerpat znalosti 

důležité jak pro zajištění určitých nápravných opatření, a tím dosažení možných úspor 

v oblasti plánování projektů, tak také pro transparentní i relevantní kategorizaci 

projektů a detailní charakterizaci těchto skupin. Uvedenou selekcí projektového řízení 

je možné dál studovat charakteristiku a průběhy procesů, které jsou velmi významné 

a jinak by nebylo možné jejich chování studovat. Dále je možné tedy pro každou 

skupinu projektů vytvořit odlišné postupy a opatření, které se mohou významně 

lišit a mohou engineeringovému podniku přinést velmi žádané úspory. 

Dále bylo provedeno detailní vyhodnocení stanovených klíčových ukazatelů z 

hlediska jejich vazeb a vzájemných vlivů. 

Z hlediska komplexního ukazatele funkční efektivity projektu lze konstatovat, že v 

projektech ukončených dříve jsou inženýrské společnosti schopny nárokovat celý 

objem odpracovaných prací někdy i o něco více. Na druhou stranu u projektů, které 

jsou přepracované, společnosti nejsou schopné si nárokovat ani původní objednávku. 

Společnosti v engineeringovém prostředí by se tedy na tuto oblast projektového řízení 

měli zaměřit, aby bylo zamezeno plýtvání. Z výsledků je dále evidentní, že je vedení 

v rámci engineeringových projektů ve velmi špatné, až kritické, kondici. Výsledná 

regresní funkce všech hodnocených engineeringových projektů se většinově nachází 

pod stanovenou hraniční mezí, tedy ve ztrátové oblasti. Jasným výsledkem je tedy 

stav, kdy podniky nejsou schopny efektivně nárokovat uhrazení většiny tržeb, na které 

má podnik nárok vzhledem k objemu prací. Pro relevantní celkové zhodnocení tohoto 

stavu je možné využít výsledné plánované tržby v celkovém objemu 16 931 tisíc Euro, 

ze kterých je 15 997 tisíc Euro v tomto pohledu ztrátových. Jde tedy přibližně o 94 % 

z původně plánovaných tržeb z uvedeného pohledu ztrátových projektů, na kterých 

nebyla nárokována minimální částka vztažená k objemu realizovaných prací na těchto 

projektech. Tedy z 94 % dochází k tomu, že práce na projektu jsou často přesaženy 

vzhledem k tržbě, která je od zákazníka uhrazena a nedosahuje tedy objemu 

realizovaných prací. Dále je zde možné konstatovat, že s narůstajícím objemem 

víceprací, které nebyly zahrnuty do původní objednávky, se tento stav ještě více 

umocňuje.   
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Funkční ukazatelé síly podniku, nákladovosti, pracnosti, ziskovosti a nárokování 

nám po detailní analýze jejich charakteristiky dávají informaci o horším projektovém 

managementu v oblasti velkých projektů. Především tedy malé, ale i středně velké 

projekty jsou tedy v těchto případech hlavní pozitivní silou projektového 

managementu. Například v rámci ukazatele funkčního nárokování podniku byla 

zjištěna větší schopnost nárokování projektu, tzn. především malé a střední projekty 

dosahovaly vyšších objemů uhrazených tržeb vůči původní objednávce projektů. 

Naopak velké projekty byly nárokovány velmi špatně. Z tohoto důvodu je u všech výše 

uvedených klíčových ukazatelů důležité soustředit se na dobré nastavení projektových 

smluv a perfektní projektový management spojený s relevantním, ale také cíleným 

řízením velkých projektů. U takovýchto projektů poté dochází k velmi významným 

ztrátám podniku.   

Ukazatel funkční chybovosti na projektu nám udává informaci mírně odlišnou z 

hlediska průběhu zjištěné výsledné funkce, která vykazuje mírně degresivní charakter. 

Toto je zapříčiněno významně nižší úrovní chybovosti v porovnání s daným rozsahem 

středně velkých projektů. Celkově je toto velmi pravděpodobně zapříčiněno více 

atributy, které ovlivňují výsledné vyhodnocení. Prvním atributem je velmi náročné 

zachycení kvantitativní chybovosti na jednotlivých engineeringových projektech 

vzhledem k objemu chyb, jejich archivaci, a tedy i časové náročnosti s tímto spojené. 

Dnešní prostředí a jeho digitalizace nám v tomto ale napomáhá. Systémy pro detailní 

sběr a hodnocení chybovosti na projektech by měly být více plošně využité především 

v prostředí výzkumu a vývoje, aby jejich cíleným sledováním docházelo k redukci či 

kompletní eliminaci množství chyb v rámci projektů. V současné době se k těmto 

účelům používají základní nástroje sběru a zpracování chybovosti jako jsou nástroje 

tabulek Excel. Tyto sice postačují pro sběr a zpracování dat, ale časová náročnost 

spojená s jejich plněním je pro podniky často neakceptovatelná. Pokud by podniky 

propojily provedení detailního sběru chybovosti na projektech s možností hodnocení 

významnosti chyby, kde její význam by byl hodnocen časem opravy této chyby či 

finanční náročností opravy chyby, dosahoval by celý systém potřebné komplexnosti. 

Toto by ovšem znamenalo na straně druhé dosahování značné časové náročnosti, což 

je pro většinu podnikatelských subjektů neakceptovatelné. 
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Další zkoumaný ukazatel funkční technické složitosti poukazuje na lehce degresivní 

charakter výsledné regresní funkce. Vyhodnocení tohoto ukazatele jasně poukazuje 

na výši technické náročnosti zkoumaného plánu projektu, tzn. v případě zjištění velké 

technické náročnosti bude zapotřebí větší znalostní nebo časové úsilí pro úspěšné 

dokončení daného plánu projektu. Tento ukazatel je tedy založen na předpokladech 

relevantního a přesného plánování projektů a jejich technické složitosti. Je zde několik 

vlivů, které mohou chování tohoto ukazatele ovlivňovat. Prvním vlivem může být 

neznalost či nezkušenost projektových manažerů, kteří v důsledku nejsou schopni 

relevantně zhodnotit velikost projektu, počty prvků a vytvořit plán projektu korelující 

s možnou skutečností. Dalším vlivem může být tlak vedení na snížení objemu nabídky 

z důvodu dosažení targetu v podobě cílové ceny, která bude z pohledu boje o zakázku 

výherní. Toto je pro podnik výhodné z důvodu zajištění vysokého či ustáleného 

pracovního vytížení pracovníků především u velkých a dlouhodobých projektů, ovšem 

druhým pohledem může být již zmíněné podhodnocení plánu projektu v oblasti objemu 

zakázky, které může vést k výsledné nespokojenosti zákazníka. Dalším vlivem může 

být v tomto případě například neznalost zákazníkova prostředí, což může v důsledku 

zapříčinit vícepráce, které nebude zákazník ochoten zaplatit. Je zde také možný 

předpoklad, že ve velkoobjemovém projektu je velký potenciál méně a středně 

složitých prvků, které ve výsledku snižují celkovou složitost projektu vzhledem k 

velkému objemu prvků projektu. 

Výsledným výstupem celkového zhodnocení stanovených funkčních ukazatelů je 

možné konstatování špatného stavu plánování velkých projektů, kde dochází k 

jednoznačnému plýtvání.  

Celkově by se tedy engineeringové podniky měly soustředit na zlepšení interních 

procesů spojených s plánováním a řízením velkých projektů, a snažit se eliminovat 

plýtvání v této oblasti projektového řízení. Dále by mezi hlavní priority 

engineeringových podniků mělo spadat vytvoření interních procesů a nástrojů pro 

efektivní nárokování u jednotlivých projektů, kde dochází k vícepracím. Zde by 

důslednými postupy a příslušnými nástroji mělo dojít k zajištění odchylky tohoto stavu, 

tedy k narovnání celé situace do hraničních či vyhovujících hodnot.  
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Výsledkem by byla eliminace plýtvání nejen v oblasti nárokování, kde by podnik byl 

schopen získat zpět tržby, které vzhledem k realizovaným pracím nebyly uhrazeny. 

Dále by se pomocí tohoto vytvořeného komplexního nástroje zamezilo plýtvání 

v oblastech nákladovosti, ziskovosti, pracnosti procesů a činností či dalších interních i 

externích činností, které mají vliv na celkový proces projektového managementu. 
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6.4 Case study 

Z důvodu ověření správnosti navrženého komplexního funkčního 

kvantitativního nástroje pro identifikaci slabých míst procesu plánování, jakožto 

systému integrovaných měřítek, byla nejdříve pro každý ukazatel veškerá 

vyhodnocovaná data logaritmována. Tímto bylo provedeno nejen ověření 

analyzovaných ukazatelů, ale také kontrola jejich správnosti i jednotlivých výsledků 

regresních a korelačních vyhodnocení.  

Dále bylo nutné provedení celkového ověření, tedy zda je výsledný kvantitativní 

nástroj možné využít v podnikové praxi. Pro kontrolu vytvořeného systému ukazatelů 

byl použit proces case study, v rámci něhož byly veškeré výstupy relevantně ověřeny. 

Tímto byly veškeré teoretické hypotézy a zjištěné výsledky i vyhodnocení potvrzeny.  

Pro zajištění rychlejší orientace v jednotlivých grafických zobrazeních je 

veškeré značení sjednocené. Původní plán projektu vypracovaný projektovým 

manažerem je označen v grafech červeným křížkem. Veškeré značky pro první 

variantu návrhu projektu na eliminaci plýtvání jsou označeny černým trojúhelníkem, 

kde původní stav tohoto návrhu je plný černý trojúhelník, hodnocení v průběhu projektu 

(tracking project) je černý trojúhelník s bílým středem, ukončení tohoto projektu je 

značeno černým trojúhelníkem se zeleným středem. Značení spojené s druhou 

variantou návrhu projektu na eliminaci plýtvání je tvořeno oranžovými křížky.  

 

6.4.1 Původní plán projektu 

V rámci case study byl využit projekt realizace výkresové dokumentace části 

karoserie osobního automobilu střední třídy (viz Obrázek 27). Jde tedy o kompletní 

realizaci výkresové dokumentace na základě 3D dat. Tato dokumentace byla 

vytvořena pomocí klasického CAD softwaru, který si engineeringová firma platí a byla 

vyžadována zákazníkem. Celý projekt byl zaměřen na výkresy vnitřního systému 

karoserie, jak je patrné z obrázku (viz Obrázek 27). Veškerý software potřebný 

k realizaci projektu si engineeringová firma platí, a je tedy zahrnut do hodinové 

nákladové sazby. Náklady na software jsou přímé z důvodu, že je software placený 

dle času použití a domluveného paušálního poplatku. Podobně je tomu u nákladů na 
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hardware a dalších provozních nákladů, které jsou také zahrnuty do hodinové 

nákladové sazby engineeringových podniků dle odpisů apod.    

 

Obrázek 27: Ukázka karoserie pro výkresovou dokumentaci [90] 

 

Pro tuto poptávku projektový manažer vytvořil komplexní plán prací, nástrojů a 

termínů, jehož určité výstupy relevantní k danému vyhodnocení jsou součástí této case 

study. Byl vytvořen kompletní seznam veškerých zdrojů, činností a výkonů potřebných 

k optimálnímu dokončení projektu dle zákazníkových a podnikových požadavků. 

Veškeré zdroje a činnosti k tomuto potřebné zde nebudou uváděny, jelikož jsou 

některé z těchto pro analyzovaní dané case study nepotřebné, budou zde uvažovány 

pouze informace potřebné k jejímu relevantnímu posouzení. 

Celkový plán hodin obsahoval návrh 3 450 hodin. Z této sumy hodin bylo 300 hodin 

plánováno na zácvik týmů do problematiky výkresové dokumentace daného zákazníka 

a jeho interních postupů, a také jako rezerva pro případné opravy chyb, které se 

pravděpodobně vyskytnou v projektu během jeho realizace. Tudíž objem 3 150 hodin 

byl rozpočet, který připadá na objednávku od zákazníka.  

Kalkulace výnosu, nákladů a zisku z projektu tedy zahrnovala celkové náklady 

plánované pro projekt v objemu 78 470 Euro. Výnosy projektu v objemu 98 824 Euro, 

přičemž výsledkem této kalkulace byla ziskovost projektu v objemu 20 354 Euro.  

Plánovaná chybovost byla cca 115 chyb, které pravděpodobně mohly nastat v 

průběhu realizace tohoto projektu z důvodu jeho rozsáhlosti, objemu prací na projektu 

a nasazení vybraného týmu.  

Celkový počet výkresů, který by se měl realizovat je 250 včetně veškerých sestav a 

podsestav.  
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Tento projekt byl posouzen pomocí vytvořeného kvantitativního nástroje 

následovně: 

Funkční efektivita projektu byla v tomto případě vyhodnocena jako hraniční 

vzhledem k výsledné regresní funkci, nicméně vzhledem k celkovému hodnocení je 

stav tohoto plánu projektu stále v oblasti ztrátového projektu, tedy nevyhovující. Toto 

je označeno červeným křížkem (viz Graf 17). Vzhledem k uvedené situaci je zde 

potenciál k možné optimalizaci tohoto stavu. Celkově k tomuto stavu dochází z důvodu 

plánování objemu prací na cca 3 450 hodin, které tedy vzhledem k hodinám 

zaplaceným od zákazníka v objemu cca 3 150 budou vícepráce. Rozdíl tvoří 300 

hodin, které zákazník není ochoten zaplatit. 

 

Graf 17: Původní plán ukazatele efektivity projektu [Vlastní zpracování]  

 

Graf 18: Efektivita projektů a výsledná funkce [Vlastní zpracování]  
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Funkční síla podniku byla vyhodnocena jako vyhovující. Z důvodu celkového 

plánu hodin v objemu 3 450 by dle dané regresní funkce měl projekt dosahovat tržeb 

cca 91 945 Euro. Tudíž projekt v objemu objednávky 98 824 Euro byl nadhodnocen o 

6 879 Euro, což je patrné z níže uvedeného grafu.  

Procesy spojené se zákazníkem i nastavení prodejní ceny v hodnoceném objemu 

k nabídce byly pro tento objem zakázky z pohledu podniku příznivé a je možné 

konstatovat, že pokud by podnik byl schopen tuto zakázku získat, byl by zde velký 

potenciál k možnosti získání a provedení dalších projektů s velkou silou podniku. 

  

 

Graf 19: Původní plán síly podniku [Vlastní zpracování] 

 

Funkční nákladovost projektu byla vyhodnocena jako nevyhovující. Tento 

ukazatel byl podnikem podhodnocen a tedy náklady, které na projekt byly plánovány 

nebyly vyhovující vzhledem k objemu nabídky (viz Graf 20). Tento stav 

pravděpodobně nastal z důvodu existence 300 neprodatelných hodin zákazníkovi 

(zácvik týmu, rezerva oprav chyb). Z tohoto důvodu bylo zapotřebí se zaměřit na 

detailnější analýzu nákladů u tohoto projektu a zjistit jaké faktory zapříčinily, že byly 

náklady daného projektu i přes jeho velkou sílu nevyhovující.  

Předkládaný plán projektu vzhledem k tržbám cca 98,8 tisíc Euro by měl dosahovat 

dle navrženého nástroje nákladů maximálně 66,1 tisíc Euro. Nicméně aktuální stav 
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nákladů v objemu přibližně 78,5 tisíc Euro je o cca 12,4 tisíc Euro nadhodnocen, mělo 

by tedy dojít k úpravě plánu vzhledem k velikosti těchto nákladů.   

 

 

Graf 20: Původní plán nákladovosti projektu [Vlastní zpracování] 

 

Funkční pracnost projektu bylo možné posoudit z hlediska možných scénářů, 

které se mohou vyskytnou v průběhu daného projektu. Z důvodu plánovaných 300 

hodin, které nejsou prodatelné zákazníkovi, je možné konstatovat, že tyto jsou 

hodnoceny jako rezerva a není možné je započítávat do celkového objemu zakázky. 

Je nutné relevantně hodnotit plánovanou pracnost projektu a objektivně jí zhodnotit, z 

tohoto důvodu je do vytvořeného kvantitativního nástroje plán zanesen následovně.  

Hodiny prodatelné zákazníkovi jsou do grafu zanesené jako plánované, z důvodu 

že tyto budou pravděpodobně zákazníkem vzhledem k objemu zakázky schválené, 

přijaté a uhrazené. Hodiny plánované jako celkově realizované na projektu, tedy i 

s plánovanou rezervou 300 hodin jsou v grafu zobrazeny jako reálně odpracované, 

protože s těmito se počítá, že budou na projektu realizované i přesto, že zákazník není 

a nebude pravděpodobně ochoten tyto hodiny zaplatit, pokud tyto nebudou vztaženy 

ke změnám požadovaným od zákazníka či k možnému pochybení zákazníka, které 

bylo nutné zapracovat.  
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Následně je možné pozorovat z níže uvedeného grafu a z provedeného výpočtu, že 

celkový počet hodin na projektu i s celkovou rezervou hodin dosahují pozitivních 

výsledků z hlediska výsledné regresní funkce. Výsledný rozdíl vůči regresní funkci je 

448 hodin, které jsou vyhodnocené jako hranice, kde přechází projekt z pozitivního do 

negativního stavu v oblasti pracnosti projektu.  

Projekt je tedy stále z pohledu ukazatele pracnosti hodnocen jako pozitivní a se 

stále velkou rezervou, kde projekt přechází do negativního stavu. 

 

 

Graf 21: Původní plán pracnosti projektu [Vlastní zpracování] 

 

Funkční ziskovost projektu byla vyhodnocena jako nevyhovující z důvodu, že 

výsledná regresní funkce (viz Graf 22) zobrazuje požadovaný hraniční stav 

zkoumaného zisku projektu vysoko nad plánovaný stav. Engineeringový podnik, 

ve kterém byl projekt realizován, tedy nedosahoval požadované ziskovosti projektu 

vzhledem k jeho objemu výnosu.  

Samozřejmě můžeme zde konstatovat, že zisk z daného projektu je závislý na 

zákazníkovi, nákladech projektu, atd. Nicméně analyzovaný projekt byl realizován 

v jednom z engineeringových podniků, ze kterého veškeré data pro tento výzkum 

pocházejí.  
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Ziskovost projektu v tomto objemu výnosu projektu je hluboko pod 

požadovanou výší ziskovosti a to přesně o 5 647 Euro. Přesným výpočtem jsme tedy 

získali hodnotu, které by měl projekt minimálně dosahovat, aby byl pro engineeringový 

podnik výhodný z pohledu celkového prostředí poptávaných projektů.  

 

 

Graf 22: Původní plán ziskovosti projektu [Vlastní zpracování] 

 

Funkční chybovost na projektu byla vyhodnocena jako vyhovující, a to z toho 

důvodu, že byla velmi nízko vzhledem k výsledné regresní funkci, která charakterizuje 

vývoj chybovosti pro odpovídající objem projektu z hlediska odpracovaných hodin (viz 

Graf 23).  

Na projekt byl dle informací plánovaný tým expertů a tito měli již rozsáhlé zkušenosti 

s tímto typem projektů. Byla zde tedy velká pravděpodobnost, že jejich průměrně nižší 

úroveň chybovosti vyplývající ze získaných zkušeností, než je tomu u běžných 

konstruktérů, bude ještě na mnohem nižší úrovni. Tímto by bylo možné dosáhnout i 

značné úspory v plánovaném objemu neprodatelných hodin projektu, kde by následně 

tento stav zapříčinil nejen snížení plánovaných nákladů na projekt, ale také navýšení 

zkoumané ziskovosti projektu.  
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Z výsledné regresní funkce vyplývá, že pro plánovaný objem prací (cca 3 450 hodin) 

je hraniční stav chybovosti cca 229 zachycených chyb. Tedy v porovnání s plánovanou 

chybovostí 115 chyb na projekt je to o přibližně 114 chyb méně než je daný hraniční 

stav. Z tohoto vyhodnocení vyplývá, že zde jde o cca 50 % chybovost projektu vůči 

hraničnímu stavu. Lze tedy konstatovat, že pro tento analyzovaný ukazatel projekt 

dosahoval značné úspory. 

 

 

Graf 23: Původní plán chybovosti na projektu [Vlastní zpracování] 

 

Funkční technická složitost na projektu byla vyhodnocena jako nevyhovující.  

Projektový manažer plánoval hodiny dle své zkušenosti, a dle informací byl daný 

projekt plánován z pohledu výsledné kvality pro zákazníka, a tedy i s větším 

množstvím hodin, které jsou potřebné pro kvalitní realizaci tohoto projektu.  

Výsledná hraniční regresní funkce pro objem prvků na projektu v objemu 250 

ks dosahuje objemu přibližně 3 225 hodin potřebných pro realizaci projektu z důvodu 

technické složitosti projektu. Jde tedy o navýšení objemu hodin o cca 225 hodin pro 

analyzovaný projekt, vzhledem ke zjištěné hraniční regresní funkci. Tento stav nám 

dává informaci, že byl projekt plánován jako složitější vzhledem k objemu prvků, které 

je potřeba na projektu realizovat.  
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Z uvedeného výsledného vyhodnocení vyplývá, že by na tomto projektu mělo 

dojít k redukci plánovaných hodin minimálně o 225 hodin, aby bylo dosaženo alespoň 

hraničního stavu či stavu pozitivního vyhovujícího. Pokud se jedná o projekt s velkou 

technickou náročností je případně potřebné zvážit, zda poptávaný projekt je možné 

realizovat v daném podniku. 

 

 

Graf 24: Původní plán technické složitosti [Vlastní zpracování] 

 

Funkční nárokování podniku lze z hlediska analyzovaného projektu vyhodnotit 

jako nevyhovující vůči porovnání s hraniční výslednou regresní funkcí. Vzhledem 

k objemu předpokládané objednávky cca 98,8 tisíc Euro a tomuto odpovídající 

hodnotě vyplývající z výsledné regresní funkce přibližně 109 281 Euro je tedy tento 

stav nedostatečný. Ovšem vícepráce spojené s tímto ukazatelem zatím v tomto 

případě nenastaly, tudíž není prozatím možné získat zcela objektivní vyhodnocení 

tohoto ukazatele. 
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Graf 25: Původní plán nárokování podniku [Vlastní zpracování] 

 

Celkové zhodnocení plánu: 

Projektový manažer plánoval hodiny dle své zkušenosti, a dle informací byl projekt 

plánovaný z pohledu výsledné kvality pro zákazníka, a tedy i s větším množstvím 

potřebných hodin. Tyto dodatečné hodiny, které byly plánovány pro projekt jako 

pojistka v objemu 300 hodin, bylo z jeho pohledu nutné zachovat pro zajištění 

nadprůměrné kvality. Nicméně zmiňované množství hodin zapříčinilo, že i náklady a 

ziskovost zkoumaného projektu byly tímto významně ovlivněny, a tedy zde vznikl 

potenciál k možným úsporám. Vedení podniku mělo zájem o snížení nákladů 

spojených s realizací projektu a zachování maximální možné výsledné kvality a 

rychlosti zpracování projektu. Z tohoto důvodu byl projekt upraven ve dvou variantách, 

které jsou detailně popsány dále.   

  

6.4.2 První a druhá varianta navrhovaného plánu  

V prvním případě došlo k úpravě projektu z hlediska snížení rezervního fondu 

hodin, který byl na daný projekt plánovaný. Tento celý fond byl zrušen s předpokladem, 

že při zachování stávajícího expertního týmu pracovníků je možné tento projekt 

zpracovat za navrhnutý fond hodin prodatelných zákazníkovi a se stále vysokou 

výstupní kvalitou.  
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Funkční efektivita projektu se v případě obou variant navrhovaného plánu 

změnila vzhledem k původnímu plánu. Z důvodu vzniklého překrývání analyzovaných 

dat, je pro jasné a názorné vyhodnocení použitých variant návrhů uveden graf bez 

výsledné regresní funkce (viz Graf 26 vs Graf 18).  

V rámci první varianty návrhu plánu je předpokládaný objem prací na projektu (podíl 

odpracovaných a plánovaných hodin na projektu) stejný jako objem zaplacených prací 

na projektu (podíl tržeb a původní objednávky projektu), což je znázorněno černým 

trojúhelníkem. Celkově lze konstatovat, že u této varianty návrhu plánu je zjištěný stav 

tohoto ukazatele pozitivní vzhledem k výsledné regresní funkci. Ve výsledku zde 

vzniká stav, kdy poměr předpokládaných odpracovaných prací bude korespondovat 

s objemem zaplacených prací zákazníkem, jde tedy o značnou redukci plýtvání 

vzhledem k původnímu plánu engineeringového projektu.  

Pro druhou variantu návrhu plánu bylo zjištěno zhoršení sledovaného ukazatele 

funkční efektivity projektu vůči původnímu plánu i hraniční regresní funkci. Jeho stav 

je tedy nevyhovující. 

 

Graf 26: Návrhy jednotlivých variant ukazatele efektivity projektu [Vlastní zpracování] 

 

Síla podniku se v tomto případě změnila v důsledku toho, že předpokládaný objem 

prací na projektu bude nižší než původní stav hodin pro kvalitní úroveň zpracování 

projektu pro zákazníka. Takto vzniklá hodnota analyzovaného ukazatele síly podniku 
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je v grafu zobrazena černým trojúhelníkem (viz Graf 27). Z tohoto zobrazení vyplývá, 

že po snížení celkového stavu hodin projektu na hodnotu 3 150 hodin bude dosaženo 

stejné výše tržeb z tohoto projektu, tedy síla podniku se zde zvýšila. 

V rámci druhé varianty navrhovaného plánu projektu došlo k úpravě projektu 

z hlediska nasazení pracovníků s nižší pracovní pozicí, kteří by byli schopni daný 

projekt dokončit v požadovaném tempu, termínu a výsledné kvalitě, která by byla pro 

zákazníka dostačující. Uvedenou úpravou došlo ke snížení celkových nákladů na 

sledovaný projekt především z důvodu snížení nákladů na pracovní jednotku. Nicméně 

celkový objem hodin narostl z původně plánovaných 3 450 hodin na hodnotu 3 600 

hodin, které budou potřebné pro dokončení tohoto projektu.  

Nasazením levnějších pracovníků na zpracování projektu bylo také zapříčiněno i 

zhoršení celkové výstupní úrovně kvality projektu, a tedy celkového množství 

plánované chybovosti projektu (viz vyhodnocení chybovosti níže).  

V tomto případě dochází ke zhoršení, resp. snížení, síly podniku, k čemuž došlo v 

důsledku nárůstu množství plánovaných hodin potřebných pro realizaci projektu. 

Vzniklá hodnota analyzovaného ukazatele síly podniku, z hlediska druhé varianty 

navrhovaného plánu, je v grafu zobrazena oranžovým křížkem (viz Graf 27). 

 

Graf 27: Návrh jednotlivých variant ukazatele síly podniku [Vlastní zpracování] 
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Funkční nákladovost projektu byla tedy pro první variantu navrhovaného plánu 

následně snížena v důsledku úpravy celkového množství hodin potřebných pro 

zpracování projektu, jak již bylo řečeno výše. Nákladovost klesla (viz Graf 28)  

z objemu nákladů 78,5 tisíc Euro na 71,6 tisíc Euro. Jde tedy o úsporu nákladů 

v objemu 6 900 Euro, což je přibližně 8,8 % z původní výše nákladů projektu. Nicméně 

stále je tato funkční nákladovost hodnocena jakožto negativní z důvodu nákladovosti 

v objemu 66 tisíc Euro, která vyplývá ze zjištěné hraniční regresní funkce.  

V rámci druhé varianty návrhu plánu bylo dosaženo ještě nižší úrovně funkční 

nákladovosti projektu, než tomu bylo u první varianty upraveného plánu v důsledku 

nasazení levnějších pracovníků. Nákladovost klesla (viz Graf 28) z objemu nákladů 

78,5 tisíc Euro na 70,5 tisíc Euro. Jde zde tedy o úsporu nákladů v objemu  

7 882 Euro, což je přibližně 10 % z původních nákladů projektu. Funkční nákladovost 

je ovšem stále v nevyhovujícím stavu. Pro dosažení hraničního či pozitivního 

vyhovujícího stavu by bylo v tomto případě potřebné ušetřit ještě náklady v objemu  

4 477 Euro. 

 

 

Graf 28: Varianty plánu ukazatele nákladovosti projektu [Vlastní zpracování] 
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Dalším ukazatelem, který byl navrženou úpravou plánu ovlivněn, byla pracnost 

projektu, která v rámci první varianty návrhu klesla na hraniční mez danou regresní 

funkcí, a to z důvodu vyrovnání celkového objemu hodin na projektu a objemu 

prodatelných hodin zákazníkovi. Tento stav je v grafu charakterizován šedivou 

přímkou. V tomto případě došlo k optimalizaci projektu pro hodnocený ukazatel. Další 

redukcí hodin bychom mohli samozřejmě dosáhnout redukce nákladů či určitého 

zvýšení zisku, nicméně mohla by zde být již ohrožena spokojenost zákazníka s 

výsledným produktem, jelikož by mohlo dojít nejen ke zvýšení chybovosti na projektu, 

ale také ke snížení rychlosti spojené s provedenými pracemi. 

V případě druhé varianty návrhu plánu došlo k nárůstu množství odpracovaných 

hodin na projektu. V důsledku nasazení méně zkušených pracovníků došlo tedy k 

nárůstu pracnosti. Tato dosáhla objemu 3 600 hodin na projektu. Funkční pracnost 

spojená s projektovým řízením z hlediska plánovaných prodatelných hodin zákazníkovi 

je v objemu 3 150 hodin. Celkově zde tedy dochází k mírnému zhoršení tohoto 

ukazatele vůči původnímu plánu projektu, ovšem získanou hodnotu lze stále 

vyhodnotit jako vyhovující vzhledem k zjištěné regresní funkci. Jedná se v tomto 

případě o rezervu cca 300 hodin od dosažení hraničního stavu. Z uvedeného vyplývá, 

že zde stále dochází ke značné úspoře hodin na daném projektu vzhledem k 

celkovému vyhodnocení.  

 

Graf 29: Varianty plánu ukazatele pracnosti projektu [Vlastní zpracování] 
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Ukazatel ziskovosti projektu (viz Graf 30) se z hlediska první návrhové varianty 

plánu změnil z původně plánovaného objemu zisku 20,4 tisíc Euro na cca 27,2 tisíc 

Euro, což zapříčinilo navýšení zisku o přibližně 6 800 Euro. Tento stav tedy znamená 

navýšení ziskovosti o cca 33,4 % oproti původnímu plánu projektu. Dále je z tohoto 

grafického zobrazení pomocí značky černého trojúhelníku viditelná značná změna v 

rámci sledovaného ukazatele vůči původnímu plánu projektu, kde došlo k přesažení 

hraniční regresní funkce ziskovosti do stavu vyhovujícího. 

Ukazatel ziskovosti projektu se pro druhou variantu návrhu plánu, značeno 

oranžovým křížkem, (viz Graf 30) změnil z původně plánovaného objemu zisku 

přibližně 20,4 tisíc Euro na cca 28,3 tisíc Euro, což zapříčinilo navýšení zisku o 7 882 

euro. Tento stav tedy znamená navýšení ziskovosti o 38,6 % oproti původnímu plánu. 

Dále je zde také viditelná značná změna z hlediska tohoto ukazatele (viz Graf 30), kde 

došlo k přesažení hraniční regresní funkce ziskovosti podobně jako u první varianty a 

bylo tak dosaženo stavu vyhovujícího. 

Celkově tedy u obou variant návrhového plánu dochází ke změně stavu z 

negativního (původního plánu a ziskovosti cca 5,7 tisíc Euro pod hranicí dané regresní 

funkce) na stav pozitivní, kde obě tyto varianty dosahují navýšení ziskovosti o přibližně 

1 - 2 tisíce Euro nad zjištěnou hranicí regresní funkce.  

 

Graf 30: Varianty plánu ukazatele ziskovosti projektu [Vlastní zpracování] 
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Co se týče ukazatele funkční chybovosti na projektu, v rámci první varianty 

návrhového plánu projektu (značeno černým trojúhelníkem), tento se změnil oproti 

původnímu plánu především z důvodu celkového snížení objemu plánovaných hodin. 

Analyzovaná chybovost k tomuto objemu hodin je na nižší úrovni, došlo zde 

zmiňovanou změnou k mírnému snížení chybovosti (viz Graf 31).  

Dále byla pro tento ukazatel zkoumána změna z hlediska druhé varianty návrhu 

oproti původnímu plánu projektu, kde jsou zmiňované změny charakterizovány 

následovně. Z důvodu celkového navýšení objemu plánovaných hodin na projektu, a 

také z důvodu nasazení pracovníků s menšími znalostmi, se chybovost k tomuto 

objemu hodin výrazně zvýšila, což označuje oranžový křížek (viz Graf 31). Celkový 

objem chybovosti pro plánovaný objem prací byl v tomto případě 185 chyb, přičemž 

výsledná hraniční regresní funkce pro tento objem je cca 238 chyb. Pokud tedy 

budeme uvažovat analyzovanou chybovost v procentuálním porovnání, z původní 

chybovosti vůči hraniční regresní funkci 50 % tato narostla na téměř 78 %.   

 

 

Graf 31: Varianty plánu ukazatele chybovosti na projektu [Vlastní zpracování] 
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Ukazatel technické složitosti projektu po úpravě projektu v první variantě návrhu 

klesl pod hraniční mez výsledné regresní funkce, což jasně označuje černý trojúhelník 

v níže uvedeném grafu. Tohoto bylo dosaženo snížením objemu prací na zkoumaném 

projektu. Celkově toto tedy znamená změnu tohoto ukazatele na stav vyhovující. Tento 

stav nás v tomto případě ujistil o snížení technické složitosti tohoto projektu, který by 

bylo možné realizovat v daném podniku.  

Z hlediska druhé varianty návrhového plánu projektu dochází k nárůstu tohoto 

ukazatele oproti původnímu stavu, nachází se stále nad hraniční mezí výsledné 

regresní funkce (viz Graf 32). Celkově z tohoto vyhodnocení vyplývá opět nevyhovující 

stav analyzovaného ukazatele technické složitosti. Uvedeného bylo dosaženo 

navýšením objemu prací na projektu a tedy i zvýšením složitosti tohoto projektu (což 

je zapříčiněno také výměnou původního týmu pracovníků, za pracovníky s menšími 

znalostmi).   

Výsledkem je tedy stav, kdy je první varianta návrhu plánu pozitivní z pohledu 

hraniční regresní funkce a dosahuje úspory, naopak druhá varianta návrhu je negativní 

vzhledem k dané hraniční regresní funkci a je ještě na horší úrovni než původní návrh 

plánu projektu.   

 

Graf 32: Varianty plánu ukazatele technické složitosti projektu [Vlastní zpracování] 
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Výsledkem zhodnocení celé analyzované situace byla volba první z vytvořených 

návrhových variant plánu projektu, a to z několika důvodů. Přestože z pohledu 

funkčních ukazatelů ziskovosti a nákladovosti sledované projekty dosahovaly v rámci 

jednotlivých variant podobných výsledků, ostatní analyzované ukazatele byly zjištěny 

a vyhodnoceny více pozitivní, tedy vyhovující, u první varianty. Ukazatelé funkční síly 

podniku, funkční pracnosti projektu, funkční chybovosti na projektu či funkční technické 

složitosti vždy vykazovaly znatelné zlepšení ve prospěch první varianty návrhu plánu 

projektu včetně hodnocení původního stavu, který je ve všech zmiňovaných případech 

analýz ukazatelů zefektivněn.  

Požadavkem vedoucího managementu engineeringového podniku bylo zajistit 

maximální spokojenost zákazníka a zamezit plýtvání v podniku při procesech 

projektového řízení. Vytvořený kvantitativní nástroj nejen že umožnil komplexně 

zhodnotit nastalou situaci, ale také zde bylo dosaženo objektivního hodnocení celého 

projektu.  

Celkově toto přispělo k nárůstu know-how v daném podniku, a tedy jeho schopnosti 

relevantnějšího zhodnocení situace při plánování engineeringových projektů. 

Komplexním hodnocením plánu projektu a jeho možných slabých stránek byla 

zajištěna jeho nižší nákladovost a vyšší zisk projektu již ve fázi plánování, tudíž ještě 

před odesláním samotné nabídky zákazníkovi se pomocí vytvořených opatření 

dosáhlo značných úspor.  

 

6.4.3 Kontrola průběhu a ukončení projektu 

Kontrola funkčních ukazatelů projektu proběhla dvakrát za celou dobu konání tohoto 

engineeringového projektu. První kontrola proběhla přibližně v polovině projektu 

z důvodu možných zásahů do projektu a tvorby určitých opatření vzhledem k 

vyhodnocení vytvořeného kvantitativního nástroje. Druhá kontrola projektu byla poté 

provedena po jeho ukončení. 

Funkční efektivita projektu byla vyhodnocena v rámci původního plánu viz 

značení červeným křížkem v níže uvedeném grafu. Stav tohoto ukazatele byl dále 

hodnocen v průběhu a k ukončení projektu. Pro první variantu plánu, která byla 

engineeringovým podnikem zvolena (značena plným černým trojúhelníkem), se stav 
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analyzovaného ukazatele v průběhu projektu dosti odchýlil, což je v příslušném grafu 

zobrazeno pomocí černého trojúhelníku s bílým středem.  V průběhu projektu tedy 

došlo ke zhoršení efektivity projektu, nicméně tato je pochopitelná vzhledem k 

nastaveným splatnostem a celému procesu fakturace v podniku. 

Dále zde byla zjištěna velice nepatrná odchylka na konci projektu, která je značena 

černým trojúhelníkem se zeleným středem. Přestože zde došlo k nepatrnému zhoršení 

vůči první variantě návrhu plánu, se vzhledem k původnímu plánovanému projektu 

hraničnímu s výslednou regresní funkcí výsledný stav první varianty projektu po jeho 

ukončení rapidně zlepšil. Byla zjištěna redukce podílu odpracovaných a plánovaných 

hodin z hodnot 1,10 na 1,01, tedy o 0,09 v rámci tohoto poměru hodin, což znamená 

cca 8,2 % zlepšení oproti původnímu plánu. Z uvedeného vyplývá, že bylo dosaženo 

významné redukce plýtvání v podniku vzhledem k původně plánovanému projektu, a 

bylo tedy dosaženo uhrazení většiny plánovaných činností.  

Plán projektu a jeho výsledek lze v rámci ukazatele funkční efektivity projektu 

celkově vyhodnotit jako velmi přínosný pro podnik především z hlediska jeho 

schopnosti dosažení velmi mírné odchylky odpracovaných hodin od plánovaných 

hodin na projektu, a také z hlediska finančního nárokování těchto činností. 

 

Graf 33: Průběh první varianty plánu ukazatele efektivity projektů vzhledem k původnímu plánu 

[Vlastní zpracování] 
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Graf 34: Průběh první varianty plánu vzhledem k ukazateli efektivity projektů [Vlastní zpracování] 

 

Funkční síla podniku byla kontrolována v průběhu projektu z důvodu zajištění 

požadovaného vývoje projektu z hlediska hrazení tržeb tohoto projektu. Z výsledků (viz 

Graf 35) je patrné, že vývoj hrazení tržeb byl mírně opožděn, což je označeno černým 

trojúhelníkem s bílým středem. Tento stav byl zapříčiněn nastavením smlouvy, kdy 

splatnost faktur byla nastavena na 60 dní od schválení rozsahu odpracovaných 

činností. Přestože byla zmiňovaná smlouva takto nastavena, dosahované tržby byly 

lehce pod hranicí regresní funkce v průběhu sledovaného projektu a nebyl zde patrný 

jakýkoliv zásadní výkyv. Z tohoto vyplývá, že bylo i přes nastavenou dlouhou dobu 

splatnosti faktur dosaženo vysoké úhrady tržeb vzhledem k rozpracovanosti 

analyzovaného projektu. 

Dále je zde také možné pozorovat dosažení plánovaných tržeb, tedy finální 

zhodnocení projektu vůči původnímu plánu a navržené variantě, kde bylo zjištěno 

mírné přesažení. Toto je označeno černým trojúhelníkem se zeleným středem v níže 

uvedeném grafu. Původní plán obsahoval návrh prací v objemu 3 450 hodin a nabídky 

v objemu 98,9 tisíc Euro. Tento byl následně v rámci prvního návrhu, který byl vzat 

jako optimální z pohledu podniku, přepracován na objem prací 3 150 hodin a nabídky 

ve stejném objemu jako tomu bylo u původního plánu. Výsledkem je projekt s objemem 

prací 3 194 hodin. Tento stav se tedy mírně odchýlil od první varianty návrhu plánu 
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projektu, ovšem z pohledu výsledku celého projektu se stále uspořilo více jak 250 

hodin.  

 

 

Graf 35: Průběh první varianty plánu ukazatele síly podniku [Vlastní zpracování] 

 

Ukazatel funkční nákladovosti projektu byl zhodnocen v průběhu projektu, kde 

docházelo k významnému přesažení plánovaných nákladů vzhledem k objemu 

uhrazených tržeb a nastavení jejich splatnosti viz výše síla podniku. Toto je v níže 

uvedeném grafu vyznačeno černým trojúhelníkem s bílým středem. Zmiňovaný stav je 

zapříčiněn alokací nákladů k vykázaným hodinám, přičemž splatnost tržeb je vázaná 

na nastavení smlouvy (viz Graf 36).  

Důslednými zásahy do analyzovaného projektu se tento podařilo dokončit 

v požadovaném termínu a kvalitě, což značí černý trojúhelník se zeleným středem (viz 

Graf 36). Náklady na tento projekt byly ve výsledku sníženy na 72,6 tisíc Euro. Tedy 

jde o redukci nákladů oproti původnímu plánu projektu o cca 5 800 Euro, což je 7,4 % 

z původních nákladů. 
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Graf 36: Průběh první varianty plánu ukazatele nákladovosti projektů [Vlastní zpracování] 

 

Ukazatel pracnosti projektu byl v průběhu projektu vyhodnocen jako relevantní 

vzhledem k rozpracovanosti daného projektu a rozsahu zbývajících prací na tomto 

projektu. Počet hodin odpracovaných na projektu činil v polovině projektu přibližně 2 

000 hodin, toto znamená více než polovinu původně plánovaného množství 

odpracovaných hodin, ovšem pracnost úvodních fází projektu je spojena s větším 

rozsahem prací, a to přibližně 60 - 70 % celkového objemu prací. Z tohoto tedy celkově 

vyplývá, že je uvedené množství odpracovaných hodin zcela adekvátní k 

rozpracovanosti sledovaného projektu. Zmiňovaná situace je v níže uvedeném grafu 

zobrazena pomocí černého trojúhelníku s bílým středem.  

Výsledná pracnost zkoumaná po ukončení projektu se mírně odchýlila od 

původního plánu projektu, a to o počet 49 hodin, které nebylo možné nárokovat. Tyto 

hodiny byly spojeny s vyšší administrativou interních procesů podniku, které nebylo 

možné předem relevantně zhodnotit. I přesto zde stále vznikla značná úspora 

odpracovaných hodin v objemu cca 250 hodin viz výše. 
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Graf 37: Průběh první varianty plánu ukazatele pracnosti projektů [Vlastní zpracování] 

 

Ukazatel ziskovosti projektu (viz Graf 38) byl taktéž hodnocen v průběhu projektu 

(značeno černým trojúhelníkem s bílým středem). V rámci tohoto ukazatele nebyla 

patrná jakákoliv odchylka od první varianty upraveného plánu.  

Z hlediska porovnání výsledného projektu bylo v tomto případě plánu dosaženo s 

minimální odchylkou. Nicméně v porovnání s původním plánem projektu toto stále 

znamená značné navýšení ziskovosti. Výsledná ziskovost projektu byla 26,1 tisíc Euro, 

přičemž původní plán této varianty byl 27,2 tisíc Euro. Zmiňovaná hodnota ziskovosti 

26,1 tisíc Euro znamená její celkové navýšení o 5 700 Euro, než tomu bylo u 

původního plánu projektu. Tímto tedy bylo dosaženo vyšší ziskovosti oproti původnímu 

plánu o cca 28 %. Tato výsledná ziskovost mimo jiné dosáhla i pozitivního stavu 

vzhledem k hraniční regresní funkci ziskovosti.  
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Graf 38: Průběh první varianty plánu ukazatele ziskovosti projektů [Vlastní zpracování] 

 

Ukazatel funkční chybovosti na projektu se v průběhu projektu vyvíjel vzhledem 

k rozpracovanosti analyzovaného projektu relevantně, což je značeno pomocí černého 

trojúhelníku s bílým středem (viz Graf 39).  

Uvedený ukazatel chybovosti na projektu ve výsledku po ukončení projektu dosáhl 

celkové hodnoty 108 chyb, což je menší množství, než bylo původně plánováno. Toto 

je v grafu níže zobrazeno černým trojúhelníkem se zeleným středem.  

Celkově lze v případě tohoto ukazatele hovořit o minimální odchylce v porovnání 

výsledku projektu po jeho ukončení a první varianty návrhového plánu projektu.  
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Graf 39: Průběh první varianty plánu ukazatele chybovosti na projektu [Vlastní zpracování] 

 

Ukazatel technické složitosti projektu zde nemá smysl hodnotit vzhledem k tomu, 

že tento je primárně zaměřený na plánování samotné a dále na objem prvků projektu, 

který se v průběhu projektu změnil zcela minimálně pouze v řádu několika jednotek 

kusů. Tímto se tedy technická složitost v rámci tohoto projektu změnila pouze velmi 

nepatrně.   

 

Ukazatel funkčního nárokování podniku zcela odpovídal plánu projektu. Z 

důvodu velmi malého množství změn v průběhu projektu zde nebyl potenciál ke 

zvýšení celkového objemu nárokované částky. Zákazník byl spolehlivý z hlediska 

úhrady tržeb na daném projektu, náklady a hodiny spojené s vícepracemi nebylo 

potřebné nárokovat. Z těchto důvodů byl výsledný stav obdobně jako tomu bylo u plánu 

první varianty mírně negativní vzhledem k hraniční regresní funkci, kde přechází stav 

nárokování z negativního na pozitivní. 
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Graf 40: Výsledek první varianty plánu ukazatele chybovosti na projektu [Vlastní zpracování]  

 

6.4.4 Celkové zhodnocení case study 

Veškeré výsledky vyplývající z vyhodnocení první varianty návrhu plánu v rámci 

case study byly vzhledem k původnímu plánu pro podnik výhodnější z hlediska většiny 

zkoumaných klíčových ukazatelů. Co se týče ukazatele síly podniku u tohoto došlo 

také ke zvýšení jeho hodnot z důvodu, že byla síla podniku jasně definovaná 

předešlými projekty, tedy cílová cena projektu (nabídka pro zákazníka) byla navržena 

dle jeho požadavků i vzhledem k danému rozsahu prací, které bylo nutné na projektu 

realizovat. V rámci ukazatele funkčního nárokování podniku nedošlo k žádným 

změnám z důvodu, že je zvolený zákazník velmi solidní a nebyl zde potenciál rizika, 

že by vícepráce spojené s tímto projektem, které mohou významně ovlivnit jeho objem, 

nebyly zaplaceny.  

Z hlediska analyzovaných klíčových ukazatelů síly podniku, funkční efektivity 

projektu, nákladovosti projektu, pracnosti projektu, ziskovosti projektu, chybovosti na 

projektu a technické složitosti projektu byly zjištěny lepší výsledky, než tomu bylo u 

původního plánu, a to nejen v případě plánování projektu, ale také v jeho výsledku. 

Tohoto bylo dosaženo nastavením celého projektu právě pomocí vytvořených 

klíčových ukazatelů, které byly zhodnoceny a nastaveny před začátkem tohoto 
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projektu a pomocí důsledného a relevantního hlídání bylo dosaženo zcela minimální 

odchylky od tohoto plánu. 

Výslednou redukci plýtvání na uvedeném projektu je možné pozorovat u všech 

ukazatelů: 

● FEP – redukce podílu odpracovaných a plánovaných hodin z 1,10 na 1,01, tedy 

o 0,09 v rámci tohoto poměru hodin – cca 8,2 % zlepšení oproti původnímu 

plánu  

● FSP – úspora 256 hodin – cca 7,4 % oproti původnímu plánu 

● FNkP – úspora 5 800 Euro – cca 7,4 % oproti původnímu plánu 

● FPP – úspora 256 hodin – cca 7,4 % oproti původnímu plánu  

● FZP – úspora 5 700 Euro – navýšení o cca 28 % oproti původnímu plánu 

● FCHP – redukce chyb o 7 – navýšení kvality o cca 6 % oproti původnímu plánu 

● FTSP – možné hodnocení jen při plánování projektu, nepatrná změna oproti 

původnímu plánu 

● FNrP – bez změny oproti původnímu plánu     

 

Celkovým výsledkem je navýšení hodnoty a kvality daného projektu spojené 

s redukcí plýtvání v podniku. Plýtvání bylo redukováno v oblastech efektivity projektu, 

síly podniku, nákladovosti, pracnosti, ziskovosti i chybovosti projektu. Celkově jde o 

značnou úsporu v oblasti dosažení zisku. 
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6.5 Návrh profilování projektů 

Vzhledem k výsledkům vyplývajícím z výsledného vyhodnocení stanovených 

ukazatelů bylo zapotřebí zhodnotit celkovou situaci z hlediska analyzovaných velkých 

projektů, u nichž byl zjištěn špatný stav plánování a řízení.  

Celkový objem veškerých zkoumaných projektů byl rozdělen dle objemu 

uhrazených tržeb na tři části. Přičemž skupina, do které spadají velké projekty, byla 

primárním zájmem pro výsledné profilování z důvodu premisy, že tyto jsou ve výsledku 

jedním z hlavních producentů špatných výsledků engineeringových projektů. Vytvoření 

profilu chování takovýchto projektů je důležité pro jasné obeznámení s nimi, a dále pro 

tvorbu určitých obecných postupů pro eliminaci jejich špatného stavu. Tímto bude 

možné zamezit či snížit plýtvání v rámci velkých projektů, tedy eliminovat časté 

opakující se chyby v jejich plánování a řízení.  

Výsledkem provedeného profilování bylo vytvoření skupiny velkých projektů čítající 

17 projektů ze všech analyzovaných projektů, jejichž objem tržeb dosahoval 14,15 % 

z celkového objemu tržeb projektů. Tyto projekty byly detailně zkoumány.  

Z hlediska provedené analýzy zmiňovaných projektů lze konstatovat, že byly 

veškeré tyto projekty v rámci ukazatele funkční efektivity projektu pod hranicí 

pomyslného dosažení původní úhrady tržeb. Lze tedy říci, že jsou z tohoto pohledu 

dané projekty ztrátové, neboť veškeré práce spojené s nimi nebyly relevantně 

nárokované. Dalším pozorovatelným jevem je, že byla většina velkých projektů z 

hlediska odpracovanosti hodin přepracována o více než 55 % původní objednávky (viz 

Graf 41).  

Toto mohlo být způsobeno několika faktory, především značnou chybovostí na 

těchto projektech (viz níže), které zákazník často nebyl ochoten zaplatit. Případně 

špatnou projektovou smlouvou, která nezahrnovala možnou fakturaci provedených 

víceprací na sledovaných projektech.  

Případně zde mohlo dojít ke špatné komunikaci se zákazníkem, kde vícepráce 

spojené s projektem byly špatně komunikovány. Také je zde možnost, že i chyby na 

projektu, které zde vznikly, mohli být zapříčiněny špatnou komunikací a ve výsledku 

mohly být nárokovány od zákazníka v plné výši, nicméně k tomuto zcela evidentně 

nedošlo. Pokud byl výsledek projektu zákazníkem přijat mohlo následně tedy dojít 
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k možné komunikaci se zákazníkem a na základě těchto skutečností nárokovat 

uhrazení veškerých prací spojených s projektem. 

 Právě z těchto důvodů došlo ke vzniku mnoha nezaplacených prací na velkých 

projektech, což je možné dále pozorovat z ukazatele pracnosti projektu, kde je rozsáhlý 

objem víceprací evidentní (viz níže).   

 

Graf 41: Zobrazení velkých projektů vzhledem k vyhodnocení ukazatele funkční efektivity projektů 

[Vlastní zpracování] 

 

Ukazatel síly podniku u těchto projektů dosahoval poměrně pozitivních hodnot, 

nicméně toto je spojeno se schopností podniku vyjednat dobré podmínky pro podnik 

vzhledem k projektu na jeho začátku. Tedy z tohoto pohledu jsou projekty hodnoceny 

jako vyhovující vzhledem k celkovým výsledkům, což označují černé křížky v níže 

uvedeném grafu. Jak je ovšem možné pozorovat z výsledků vyplývajících z 

vyhodnocení ukazatele efektivity projektu (cca 94 % z původně plánovaných tržeb 

projektů, je špatně vedených), tento stav je i přes dobré výsledky nedostatečný a 

mohlo by zde stále dojít k další optimalizaci.  

Celkově lze tedy v tomto případě říci, že jsou velké projekty z pohledu síly podniku 

a nastavení prodejních sazeb pro tyto projekty v poměrně dobrém stavu vzhledem 

k trhu a k možnostem podniku i přesto, že jsou zde stále možnosti redukce plýtvání 

(viz nedostatečná efektivita podniku v rámci velkých projektů).  
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Graf 42: Zobrazení velkých projektů vzhledem k vyhodnocení ukazatele funkční síly podniku [Vlastní 
zpracování] 

Funkční nákladovost projektu byla u většiny velkých projektů vyhodnocena jako 

hraniční či pozitivní vzhledem k výsledné regresní funkci. Polovina analyzovaných 

projektů se nachází pod hraniční výší nákladovosti, což je z pohledu nákladů velmi 

významná informace. Z tohoto vyplývá, že jsou tyto projekty z hlediska nákladovosti 

vedeny relativně dobře. Celkově lze tedy konstatovat, že v tomto případě dochází k 

určitým úsporám a relativně dobré alokaci i spotřebě nákladů.  

 

Graf 43: Zobrazení velkých projektů vzhledem k vyhodnocení ukazatele funkční nákladovosti projektů 

[Vlastní zpracování] 
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Co se týče pracnosti projektu, v rámci tohoto ukazatele byl vyhodnocen velmi špatný 

stav velkých projektů, a to z toho důvodu, že bylo zjištěno množství pouze 5-ti 

zkoumaných projektů nacházející se pod hraniční regresní funkcí. V tomto případě 

tedy velmi často dochází ke špatnému plánování projektů či velkým objemům víceprací 

spojeným pravděpodobně s větším množstvím chyb apod. v rámci těchto projektů. Z 

uvedeného vyplývá, že je velmi důležité, se při plánování velkých projektů soustředit 

na možnosti eliminace prováděných víceprací či chybovosti, která bude hodnocena 

dále.  

Tyto vstupy mohou významně ovlivnit výsledky projektového plánování a tedy i 

výsledky celého projektu. Vzhledem k výsledkům (viz graf níže) je možné konstatovat, 

že oproti původním plánům velkých projektů dochází velmi často k velkým odchylkám 

od těchto plánů, které jsou ve většině případů o více jak 60 % časově náročnější, než 

tomu bylo u původního plánu. Takto významná odchylka od původního plánu je z 

důvodu rozsáhlosti velkých projektů jedním z hlavních rizik, které ve výsledku ovlivňují 

výsledné výstupy těchto engineeringových projektů a tím celkově ovlivňují jejich 

ziskovost.  

 

 

Graf 44: Zobrazení velkých projektů vzhledem k vyhodnocení ukazatele funkční pracnosti projektů 
[Vlastní zpracování] 
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Ziskovost projektu je vzhledem ke skupině velkých projektů většinově pod hranicí 

regresní funkce, tedy v negativním stavu, a to ze cca 76,5 % (viz graf). Dochází zde 

velmi často k určité ztrátě zisku vzhledem k ukazateli funkční efektivity a ziskovosti 

projektu. Celkově jen 4 projekty dosahují významného navýšení zisku oproti výsledné 

regresní funkci, což odpovídá procentuální hodnotě přibližně 23,5 %. Z tohoto důvodu 

je nutné se zaměřit na tento často opakující se nežádoucí stav, který je vzhledem k 

existenci malého množství vysoce ziskových projektů možné značně zlepšit. 

 

 

Graf 45: Zobrazení velkých projektů vzhledem k vyhodnocení ukazatele funkční ziskovosti projektů 
[Vlastní zpracování] 

 

Co se týče chybovosti na projektu, jak již bylo řečeno výše, tato je evidentně jednou 

z hlavních příčin provedených víceprací na zkoumaných velkých projektech (viz Graf 

46). Z výsledného vyhodnocení vyplývá, že jsou veškeré velké projekty spojeny se 

značným množstvím chyb na nich zaznamenaných. Tuto chybovost je nutné 

relevantně řídit pro dosažení její možné redukce. Především z tohoto důvodu by měly 

v engineeringových podnicích vzniknout takové nástroje, které budou zaměřeny na 

redukci chyb takovýchto velkých projektů, jež jsou v důsledku jasným hlavním 

katalyzátorem víceprací a špatné úrovně nárokování těchto víceprací v rámci 

uhrazených tržeb. Jak již bylo řečeno výše, ukazatelé funkční chybovosti a technické 
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složitosti na projektu jsou především v rámci velkých projektů zatíženy skutečností, 

kdy dochází k účelovému zkreslování skutečností z hlediska chybějících údajů či 

nesystémovosti sběru dat směřující k jejich ztrátě, a to z důvodu značné 

administrativní náročnosti spojené s rozsáhlostí těchto projektů či z důvodu účelných 

zásahů pro zastínění některých skutečností.  

 

 

Graf 46: Zobrazení velkých projektů vzhledem k vyhodnocení ukazatele funkční chybovosti na 

projektech [Vlastní zpracování] 

 

Technická složitost projektu nebyla vzhledem k jejich rozsahu zcela adekvátní, dalo 

by se říci, že byly tyto velké projekty na jedné straně podhodnocené a na straně druhé 

nadhodnocené. Tedy i horší plán projektu mohl vzhledem k rozsahu prací být prvkem, 

který bylo možné objektivněji posoudit, a tím zamezit vzniku výsledných víceprací. 

Technická složitost projektu je velice objektivním ukazatelem. Z tohoto důvodu jsou 

výsledné vyhodnocení a zjištěná regresní funkce v rámci tohoto klíčového ukazatele 

důležitými prvky, které je výhodné sledovat a možnými zásahy tak optimalizovat 

zkoumanou technickou složitost projektů.  
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Graf 47: Výsledky velkých projektů vzhledem k výsledkům ukazatele funkční technická složitost 

projektů [Vlastní zpracování] 

Nárokování podniku bylo ve většině případů velkých projektů vyhodnoceno jako 

vyhovující, nicméně vzhledem ke značnému neuhrazenému množství víceprací 

spojených s těmito projekty byl výsledný stav analyzovaných projektů špatný (viz 

funkční efektivita projektu). Z důvodu značného objemu víceprací, které byly ve 

výsledku uskutečněny na daných projektech, je objektivnější hodnotit tyto skutečnosti 

pomocí ukazatele funkční efektivity projektu. Tento ukazatel jasně uvažuje vícepráce 

a realitu uhrazení těchto víceprací v poměru vůči původnímu stavu. Pouze pomocí 

takto specifikovaného ukazatele je možné relevantně celý stav hodnotit. 

 
Graf 48: Výsledky velkých projektů vzhledem k výsledkům ukazatele funkční nárokování podniku 

[Vlastní zpracování] 
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6.6 Zobecnění výsledků 

Z výše uvedených výsledků předkládané disertační práce lze vyvodit následující: 

1) Veškeré výsledné regresní funkce analyzovaných klíčových ukazatelů mají 

mocninný charakter. V rámci všech zmiňovaných regresních funkcí byla 

zjištěna velmi silná korelační závislost. Celkově lze konstatovat, že 

v systému projektového managementu existují velmi silné závislosti pro 

zvolené klíčové ukazatele. Dále je ve zkoumané oblasti možné tyto výsledné 

funkce označit jako charakteristické z hlediska vyhodnocení jejich shodného 

typu, a to mocninné regresní funkce. Vytvořený komplexní funkční 

kvantitativní nástroj se tedy chová charakteristicky pro všechny stanovené 

klíčové ukazatele. Zmiňovaný kvantitativní nástroj lze v praxi využít pro první 

porovnání stavu podniku a následně pro možnost nastavení si celého 

procesu k dosahování optimálních výsledků.  

2) Z výsledků této práce dále vyplývá, že je patrná špatná kondice projektového 

plánování i managementu z pohledu engineeringových podniků, a to 

především v oblasti velkých projektů. Z tohoto důvodu je nutné se zaměřit na 

tento často opakující se nežádoucí stav, který je vzhledem k existenci malého 

množství vysoce ziskových projektů možné značně zlepšit. Soustředěním se 

na dané klíčové ukazatele, či pokud to bude možné vytvořením dalších 

ukazatelů v podniku dle jeho potřeb, bude dosaženo potřebné redukce 

plýtvání v této engineeringové oblasti, a to především z pohledu interních 

procesů podniku. Toto je klíčové jak z důvodu zmiňované redukce plýtvání 

projektového managementu, tak také z dlouhodobého hlediska životnosti 

podniku, tedy z pohledu jeho celkové efektivity. Propojením jednotlivých 

technických a ekonomických ukazatelů došlo ke komplexnímu a 

relevantnímu hodnocení celkové situace projektového plánování a 

managementu.  

3) Navržený komplexní funkční kvantitativní nástroj lze obecně využívat 

v engineeringových podnicích, jelikož vlastní výzkum této práce, respektive 

tedy sběr dat potřebných pro její vypracování, z těchto podniků pochází. 

Celkově lze základní specifikace uvedené disertační práce považovat za 
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základ pro široké využití v oblasti engineeringu či jako základní měřítko pro 

nastavení projektů a možností jejich objektivního hodnocení v daných 

podnicích. Další kroky již musí podnik realizovat na základě obecných 

postupů ročních aktualizací a strategického plánování. Aplikací a 

relevantním využíváním vytvořeného kvantitativního nástroje, jako 

objektivního nástroje pro hodnocení engineeringových projektů v procesu 

plánování a vyhodnocování výsledků těchto podniků, bude možné dosahovat 

jejich stabilního udržitelného růstu i potřebné redukce plýtvání. Navržený 

nástroj je základem, který lze v budoucnu v závislosti na rozsáhlosti 

zaznamenávaných podnikových údajů rozvíjet o další ukazatele a atributy, 

které budou schopny relevantně dle potřeb engineeringových podniků 

hodnotit nedostatky či rizika spojené s projektovým plánováním a 

managementem.  
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6.7 Ověření hypotéz 

Hypotéza 1: Nalezením a definováním klíčových ukazatelů, které ovlivňují 

úspěšnost engineeringového projektu, jsme schopni vytvořit integrovaný 

systém měřítek, který umožní identifikaci slabých stránek procesu plánování 

engineeringových projektů.  

⮚ Tato hypotéza byla potvrzena vytvořením a následným ověřením 

komplexního funkčního kvantitativního nástroje. Tento kvantitativní 

nástroj je celkově složen z osmi stanovených klíčových ukazatelů, které 

je možné hodnotit plošně ve veškerých engineeringových podnicích. 

Uvedený nástroj přináší značné výhody pro tyto podniky z pohledu 

poměrně jednoduché implementace daných klíčových ukazatelů a 

rychlého zhodnocení stavu engineeringových projektů pomocí několika 

potřebných kroků. Výsledkem je tedy nástroj, který umožňuje identifikovat 

slabé stránky procesu plánování, které nejsou v současnosti komplexně 

ani relevantně řešeny. Možnosti relevantního zhodnocení situace před 

započetím celého projektu či dokonce porovnání navrženého plánu 

s interními charakteristikami projektů jsou jedinečným procesem 

objektivního posouzení stavu plánu, kterým se doposud nezabývala 

žádná dostupná teoretická ani praktická témata v oblasti engineeringu. 

Aplikací vytvořeného kvantitativního nástroje v enegineeringovém 

podniku bude docházet ke značné redukci plýtvání, což bylo ověřeno 

pomocí provedení case study v praxi. Možnosti zhodnocení a 

optimalizace plánů před odesláním nabídky projektu zákazníkovi včetně 

vytvořených plánů jsou velmi důležité nejen z hlediska kvality jednotlivých 

projektů, ale také z hlediska celého podniku jakožto významné možnosti 

strategického plánování a řízení. 
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Hypotéza 2: Kvantitativním hodnocením klíčových ukazatelů v průběhu 

plánování engineeringového projektu jsme schopni dosáhnout redukce 

nežádoucích odchylek klíčových ukazatelů při realizaci tohoto projektu. 

⮚ Tato hypotéza byla potvrzena pomocí provedení case study v praxi. 

Tato umožnila detailní ověření vytvořeného nástroje sloužícího ke 

kvantitativnímu hodnocení stanovených klíčových ukazatelů, přičemž 

zde bylo uvedeno i několik doporučení pro zajištění úsporných 

opatření. Tyto by v podnikové praxi bylo možné realizovat, čímž by 

bylo zajištěno ještě komplexnější zhodnocení projektového plánování 

a projektového managementu. Například možnost hodnocení váhy 

chyby, která v důsledku identifikuje časovou náročnost na opravu 

takovéto chyby, by byla krokem k dosažení přesnější analýzy 

chybovosti v engineeringových podnicích. Toto by bylo možným 

dalším postupem v již probíhající digitalizaci prostředí. Tento krok je 

především další možností k přesnějšímu a relevantnějšímu plánování, 

které je v současné době zapotřebí. V teoretických rovinách se jedná 

o možnosti komplexní optimalizace plánu a výsledných procesů. Dále 

je vytvořený kvantitativní nástroj možné využít ke hledání určitých 

významnějších odchylek plánů a výsledků projektu, které mohou být 

v podnicích zapříčiněny takovou manipulací s daty, která může být 

spojena se zakrýváním špatného stavu jednotlivých projektů či celých 

oddělení v podniku. Zmiňovaný komplexní nástroj je tedy schopen 

odhalit významné odchylky plánů i jejich výsledků velice rychle. Díky 

tomuto je následně možné efektivně a relevantně zasáhnout, a vytvořit 

tak nutná nápravná opatření, jež jsou nezbytná pro redukci plýtvání v 

podniku. 
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6.8 Diskuze výsledků 

Výsledkem předkládané disertační práce je komplexní funkční kvantitativní nástroj 

pro hodnocení jednotlivých oblastí projektového řízení z hlediska stanovených 

klíčových ukazatelů, které jsou schopny relevantně hodnotit efektivitu projektového 

plánování a managementu engineeringových podniků. Prvním krokem k dosažení 

hlavního cíle práce bylo tedy nalezení a identifikování klíčových ukazatelů, které mají 

rozhodující vliv na úspěšnost vývojového procesu plánování engineeringových 

projektů. Dalším krokem bylo vytvoření zmiňovaného kvantitativního nástroje pro 

identifikaci slabých míst procesu plánování a jeho následné ověření v praxi. 

Celkově se jedná o novum, pomocí něhož je možné efektivně a transparentně 

nastavit projekty již v rámci plánovací fáze předvýrobních etap oblasti engineeringu, a 

tak zjistit možné odchylky, které výrazně ovlivňují výsledky takovýchto projektů nejen 

z finančního hlediska. Tento nástroj je unikátní především svým detailním zaměřením 

na předvýrobní oblast projektového managementu. Definováním a komplexním 

vyhodnocením klíčových ukazatelů ovlivňujících průběh a výsledek plánu projektového 

řízení bylo dosaženo zajištění relevantního i transparentního pohledu na problematiku 

plánování a řízení engineeringových projektů, ale též redukce plýtvání v této oblasti. 

Současná dostupná teoretická a praktická témata se touto problematikou v oblasti 

engineeringu nezabývají. Celosvětově nebyl tento výzkum na úrovni projektového 

managementu doposud řešen. 

Systém Balanced Scoredcard (BSC), který je podnikatelskými subjekty v některých 

oblastech využíván, je zaměřen na podnik jako celek a řeší implementaci strategických 

plánů pomocí nastavení operativních kroků, hlubší zaměření a provázanost na 

projektové plánování i projektový management předvýrobních etap engineeringových 

projektů zde není patrný. Právě v uvedených předvýrobních etapách projektového 

plánování lze docílit výrazné eliminace plýtvání v celém podnikatelském sektoru 

engineeringu, který je v dnešní době značně rozšířen.  

Systém měřítek umožňující rychlé, komplexní a relevantní hodnocení vývojových 

projektů již v procesu plánování nebyl doposud vytvořen, což může mít velmi negativní 

dopady nejen na výsledky daných projektů, ale také na jejich výslednou kvalitu. 

Systémy měření výkonu jsou nyní v podnicích relativně hojně využívány, ovšem v 
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rámci projektového plánování není stále nastaven relevantní systém měřítek ani 

výstupů. Důsledkem tohoto je skutečnost, že projektové plánování a management 

v oblasti engineeringu trpí neznalostí o klíčových skutečnostech celého systému. 

Celkový deficit ve zkoumané oblasti vyplývající z nekomplexního přístupu k hodnocení 

jednotlivých plánů projektů i neschopnosti relevantně analyzovat a využívat informace 

z podnikových databází vytváří pro engineeringové podniky oblast, kde dochází ke 

značnému plýtvání s vlastními zdroji podniku, což ve výsledku vede nejen 

k vícepracím, ale také k vysokým nákladům či ztrátám zisků apod. Relevantní 

nastavení důležitých informačních oblastí podniků a komplexní znalost o chování 

jednotlivých interních i externích činností jsou klíčové, nejen k zajištění dlouhodobých 

strategií podnikatelských subjektů, ale také k uvědomění si jejich silných a slabých 

stránek.  

Výsledný komplexní funkční kvantitativní nástroj byl vytvořen na základě rozsáhlého 

objemu aktuálně dostupných dat získaných v rámci spolupráce nadnárodních 

engineeringových podniků se sektorem automobilového průmyslu. Výsledné funkce a 

jednotlivé vzorce byly sestaveny na základě regresní a korelační analýzy. Regresní a 

korelační analýza byla vybrána z důvodu možnosti komplexního posouzení 

relevantnosti a správnosti výsledných dat, a také pro možnost detailního grafického 

zobrazení vývoje vyhodnocených dat. 

Celkově lze konstatovat, že v systému projektového managementu existují velmi 

silné závislosti pro zvolené klíčové ukazatele. Dále je ve zkoumané oblasti možné tyto 

výsledné funkce označit jako charakteristické z hlediska vyhodnocení jejich shodného 

typu, a to mocninné regresní funkce. Vytvořený komplexní funkční kvantitativní nástroj 

se tedy chová charakteristicky pro všechny stanovené klíčové ukazatele.  

Z provedených regresních i korelačních vyhodnocení závislostních vztahů 

jednotlivých vytvořených klíčových ukazatelů v rámci engineeringových projektů 

vyplývá, že byly u všech těchto hodnocených ukazatelů zjištěny vysoké hodnoty 

koeficientů korelace a koeficientů determinace. Ze zjištěných hodnot koeficientů 

determinace vyplývá, že u všech stanovených ukazatelů jsou změny závisle proměnné 

vysvětlitelné zvolenou regresní funkcí ve vysoké míře, přičemž nejnižší hodnotu z 

uvedeného hlediska vykazuje ukazatel funkční chybovosti projektu cca 85 %. Naopak 

nejvyšší hodnotu koeficientu determinace vykazuje ukazatel funkční nákladovosti 
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projektu a to 0,9864, tedy změny závisle proměnné jsou zde vysvětlitelné zvolenou 

regresní funkcí z přibližně 98,6 %. 

Specifikum každého ukazatele je dáno výslednou regresní funkcí, která vytváří 

pomyslnou hranici mezi kladnými (požadovanými) a zápornými (nechtěnými) výstupy. 

Tento hraniční stav je klíčový nejen pro možnost komplexního kvantitativního 

hodnocení každého stanoveného ukazatele, ale také pro dosažení jasné informace o 

jeho charakteristice a chování. Jednotlivé klíčové ukazatele lze v každém 

engineeringovém podniku periodicky aktualizovat, a hodnotit tak na jejich základě 

aktuálně dosažené výsledky či vývoj celého projektového plánování a managementu 

daného podniku.  

S pomocí vytvořeného komplexního kvantitativního nástroje umožňujícího zjištění 

chování celého systému projektového řízení v podniku, je možné čerpat znalosti 

důležité jak pro zajištění určitých nápravných opatření, a tím dosažení možných 

značných úspor v oblasti plánování projektů, tak také pro transparentní i relevantní 

kategorizaci projektů a detailní charakterizaci těchto skupin. Uvedenou selekcí 

projektového řízení je možné dál studovat charakteristiku a průběhy procesů, které 

jsou velmi významné a jinak by nebylo možné jejich chování studovat. Dále je tedy 

možné pro každou skupinu projektů vytvořit odlišné postupy a opatření, které se 

mohou významně lišit a mohou engineeringovému podniku přinést velmi žádané 

úspory. 

Nejvýznamnější klíčový ukazatel umožňující komplexní hodnocení schopností 

podniku efektivního plánování a managementu engineeringových projektů je funkční 

efektivita projektu. Celkově byl zjištěn značně nevyhovující stav tohoto ukazatele, 

především z důvodu značného objemu víceprací na projektech, které nejsou v jejich 

plném poměru uhrazeny. Pokud uvažujeme finanční hledisko zmiňovaných víceprací, 

byl vyčíslen jejich celkový objem na cca 4,9 milionu Euro, což značně zatěžuje daný 

podnikatelský subjekt, jak z hlediska jeho ztrátovosti vyplývající z neuhrazení 

víceprací, tak také z hlediska neefektivního využívání pracovníků na prováděné 

projektové práce. Dále byl zjištěn objem hodin zmiňovaných víceprací a to cca 160 

tisíc hodin, které je nutné relevantně sledovat a také nárokovat. V těchto případech je 

nutné eliminovat plýtvání.  
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Vícepráce nezatěžují pouze projekty jako takové, ale také podnik především z 

důvodu další administrativy spojené s nárokováním jejich relevantního uhrazení, ale 

také s dalšími interními procesy, které jsou spojené s hodnocením a řízením projektu. 

Tyto dále zatěžují podnik vícenáklady, které již ovšem není možné sledovat v rámci 

projektových nákladů, a tedy ani ve výnosech těchto projektů, ale pouze v celkových 

nákladech podniku. Uvedené náklady ve výsledku zvyšují finanční zátěž podniku 

především v oblasti režijních nákladů spojených s provozem podniku, které nelze 

přiřadit k projektům a často se mění v určitých cyklech, např. ročně. Tyto náklady tedy 

ve výsledku zatěžují podnik průběžně z důvodu těchto neefektivních projektů a celkově 

mohou zapříčinit špatné výsledky podniku.  

Pokud se jedná o úhradu tržeb spojenou s poměrem víceprací na analyzovaných 

projektech, ve výsledku došlo vzhledem k uhrazeným tržbám těchto neefektivních 

projektů k jejich neuhrazení v objemu cca 2,2 milionu Euro. Toto tedy celkově 

znamená, že u neefektivních projektů, kterých je v podnicích 611 (cca 89 % ze všech 

zkoumaných projektů) došlo k neuhrazení až 14,7 % tržeb vůči původním 

objednávkám a vícepracím.  

Pomocí provedené Case Study bylo ověřeno, že lze celkový neadekvátní stav 

projektového plánování a managementu zlepšit použitím navrženého komplexního 

funkčního kvantitativního nástroje. Výsledky veškerých stanovených klíčových 

ukazatelů byly tedy ověřeny nejen pomocí logaritmizace dat, ale také pomocí této Case 

Study. Největší redukce plýtvání v uvedené Case Study byla zjištěna v rámci ukazatele 

funkční ziskovosti projektu, kde vznikla výrazná úspora a celkové navýšení 

analyzované ziskovosti o cca 28 % oproti původnímu plánu projektu. 

Celkovým výsledkem Case Study je navýšení hodnoty a kvality daného projektu 

spojené s redukcí plýtvání v podniku. Plýtvání bylo redukováno v oblastech efektivity 

projektu, síly podniku, nákladovosti, pracnosti, ziskovosti i chybovosti projektu. 

Celkově jde o značné úspory nejen v oblasti dosahování zisku, ale především 

v oblastech komplexního navýšení znalostí vývoje jednotlivých ukazatelů a celkového 

povědomí o systému projektového managementu.  

Výsledkem práce bylo dále zjištění velice špatné kondice projektového plánování i 

managementu především v oblasti velkých projektů. Veškeré tyto projekty byly v rámci 

ukazatele funkční efektivity projektu pod hranicí pomyslného dosažení původní úhrady 
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tržeb. Většina velkých projektů byla z hlediska odpracovanosti hodin přepracována o 

více než 55 % původní objednávky. Je nutné se zaměřit na nežádoucí a často se 

opakující procesy, které v takovýchto projektech generují plýtvání a neefektivity. 

Ze všech uvedených celkových zhodnocení jednotlivých kapitol návrhové části této 

disertace vyplývá, že lze komplexním a relevantním přístupem za použití vytvořeného 

kvantitativního nástroje dosahovat výrazné redukce plýtvání. 

Nástroj byl schopen získaná data převést do takové formy, která dává podniku 

výhodu v informačních oblastech o možnostech plánování a managementu projektů 

již před jejich započetím. Toto umožňuje jak z hlediska možného dosažení výrazných 

úspor, tak také z hlediska hledání významnějších odchylek plánů a výsledků projektu, 

které mohou být v podnicích zapříčiněny takovou manipulací s daty, která může být 

spojena se zakrýváním špatného stavu jednotlivých projektů či celých oddělení v 

podniku. Zmiňovaný komplexní nástroj je tedy schopen odhalit významné odchylky 

plánů i jejich výsledků velice rychle. Díky tomuto je následně možné efektivně a 

relevantně zasáhnout, a vytvořit tak nutná nápravná opatření, jež jsou nezbytná pro 

redukci plýtvání v podniku. Aplikací a relevantním využíváním vytvořeného 

kvantitativního nástroje, jako základního nástroje pro hodnocení engineeringových 

projektů v procesu plánování a vyhodnocování výsledků těchto podniků, bude možné 

dosahovat jejich stabilního udržitelného růstu i potřebné redukce plýtvání. 
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7. Závěr 

Předložená disertační práce vytváří systém pro aplikaci nového pojetí projektového 

plánování, se zaměřením na finanční a nefinanční (technické) ukazatele, které jsou 

schopny komplexně a relevantně hodnotit stav projektového plánování a řízení 

podniku v předvýrobních etapách oblasti engineeringu. Tato práce tedy vychází z 

názoru, že nástroje projektového plánování v současném stavu neplní svou 

specifickou funkci a ani neuvažují existenci vzájemných vazeb v této oblasti, čímž zde 

dochází k plýtvání. Hlavním předpokladem bylo vytvoření dokonalejšího systému 

komplexního hodnotového řízení ukazatelů spojených s plánováním engineeringových 

projektů, které jsou významnou součástí vývoje produktů.  

Mezi hlavní přínosy disertační práce patří detailní vyhodnocení funkčních 

závislostních charakteristik a vazeb mezi nefinančními (technickými) a finančními 

aspekty, které je možné ve výsledku využít pro identifikaci a následnou eliminaci 

plýtvání při plánování a realizaci engineeringových projektů. Definováním a 

komplexním vyhodnocením klíčových ukazatelů ovlivňujících průběh a výsledek plánu 

projektového řízení je zajištěn relevantní a transparentní pohled na problematiku 

plánování a řízení projektů v engineeringu. Současná dostupná teoretická a praktická 

témata se touto problematikou v oblasti engineeringu nezabývají. Celosvětově nebyl 

tento výzkum na úrovni projektového managementu doposud řešen.   

Významným přínosem této práce je tedy vytvoření komplexního funkčního 

kvantitativního nástroje zaměřeného na identifikaci slabých míst procesu plánování. S 

pomocí tohoto nástroje umožňujícího zjištění chování celého systému projektového 

řízení v podniku, je možné čerpat znalosti důležité jak pro zajištění určitých nápravných 

opatření, a tím dosažení možných značných úspor v oblasti plánování projektů, tak 

také pro transparentní i relevantní kategorizaci projektů a detailní charakterizaci těchto 

skupin.  

Dalším přínosem je právě umožnění hodnocení charakteristických průběhů 

jednotlivých skupin projektů podnikatelského subjektu a možné vytváření profilů 

projektů, což je velmi významné především u velkých objemů projektů s obdobnými 

znaky. Tato skutečnost může významně obohatit projektové manažery a vrcholové 

vedení engineeringových podniků v oblasti znalostí, jež nyní v daném sektoru 

neexistují. Tímto je možné dosahovat nejen rekognoskace celého procesu projektové 
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plánování a managementu v engineeringových podnicích, ale též možné identifikace 

nerelevantních odchylek, které mohou indikovat neautorizované zásahy do systému a 

jiné.  

Vytvořený kvantitativní nástroj je ve výsledku schopen komplexně a relevantně 

hodnotit průběhy jednotlivých ukazatelů i vazby mezi nimi a ve výsledku je možné na 

základě těchto znalostí optimalizovat engineeringové projekty pro dosažení kýžených 

úspor či k redukci plýtvání. Kvantitativní hodnocení stanovených klíčových ukazatelů 

přináší zpřesnění výstupů a zlepšení efektivity celého procesu plánování vývojového 

projektu. Tímto bude v projektovém řízení docházet k redukci plýtvání, k možnosti 

komparace jednotlivých plánů projektů a také k jejich posouzení s aktuálním vývojem. 

Uvedenými opatřeními bude dále docházet k zajištění růstu tohoto odvětví, jež je 

významným prvkem přidané hodnoty každého vyvíjeného produktu.  

Aplikací a relevantním využíváním zmiňovaného nástroje, jako objektivního nástroje 

pro hodnocení engineeringových projektů v procesu plánování a vyhodnocování 

výsledků daných podniků, bude možné dosahovat jejich stabilního udržitelného růstu i 

potřebné redukce plýtvání. Navržený nástroj je základem, který lze v budoucnu v 

závislosti na rozsáhlosti podnikových údajů rozvíjet o další ukazatele a atributy, které 

budou schopny relevantně hodnotit nedostatky či rizika spojené s projektovým 

plánováním a managementem.  

Celkově lze základní specifikace uvedené disertační práce považovat za základ pro 

široké využití v oblasti engineeringu či jako základní měřítko pro nastavení projektů a 

možností jejich objektivního hodnocení v daných podnicích. Znalosti projektového 

managementu v oblasti engineeringu jsou pro podniky důležité nejen z důvodu 

možnosti redukce plýtvání či hledání abnormalit v systému, ale také z důvodu 

teoretické možnosti dalšího výzkumu a vývoje. Výzkum a vývoj jsou klíčové oblasti pro 

navýšení přidané hodnoty produktu, je tedy důležité těmto věnovat maximální 

pozornost. 

Veškeré stanovené cíle této disertační práce byly tímto splněny.    
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9. Přílohy 

9.1 Regresní a korelační analýza  

Analýza vícerozměrných souborů je velice důležitý systém, který nás dokáže 

informovat o typu a stupni závislosti těchto souborů. Běžně v přírodě ani ve společnosti 

neprobíhá žádný jev libovolně, ale je vždy ve vztahu k dalším jevům. Pokud tyto vztahy 

nejsou uvažovány, nemůže být jev správně pochopen. Studium vícerozměrných 

statistických souborů se zabývá především otázkami závislosti dvou či více veličin. 

Postupy a metody řešící tyto otázky se nazývají regresní a korelační analýza.  

Regresní analýza nám umožňuje zjistit formu závislosti a vyjádřit ji tzv. regresní 

funkcí - regresní úloha. Korelační analýza napomáhá určit stupeň síly, s jakou se daná 

závislost projevuje uprostřed různých rušících vedlejších faktorů - korelační úloha.  

Závislost mezi statistickými znaky může být funkční a statistická neboli stochastická. 

Funkční závislost je dána tím, že určité hodnotě jednoho znaku odpovídá jediná 

hodnota druhého znaku a naopak (např. závislost mezi objemem válce a jeho výškou). 

V praxi se spíše setkáváme se statistickou závislostí, kdy dané hodnotě jednoho znaku 

odpovídá až několik hodnot druhého znaku. Tedy důsledkem změn hodnot jednoho 

znaku se mění rozdělení pravděpodobností druhého znaku (např. závislost 

poruchovosti strojů na jejich stáří). Závislost mezi dvěma náhodnými veličinami X a Y 

označujeme jako tzv. jednoduchou závislost. Pokud uvažujeme závislost veličiny Y na 

n > 2 veličinách X1, X2, .... Xn, jedná se o mnohonásobné závislosti.  

 

9.1.1 Regresní analýza 

Regresní analýza umožňuje kvantitativní popis závislosti mezi proměnnými, jež 

představuje existenci reálné příčinné souvislosti mezi sledovanými statistickými znaky. 

Také znalost regresní funkce dovoluje uskutečnit tzv. regresní odhady, kdy ze 

známých či předpokládaných hodnot jedné proměnné usuzujeme hodnoty druhé 

proměnné. Toto je velmi významné, pokud přímá měření určité veličiny jsou značně 

obtížná či nákladná, ale jsou lépe dostupná měření jiné veličiny a mezi těmito 

veličinami je statistická závislost.  
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 Jednoduchá regresní analýza se zabývá zkoumáním vztahu dvou náhodných 

veličin X a Y. Většinou je již předem určena závisle proměnná (vysvětlovaná 

proměnná) a nezávisle proměnná (vysvětlující proměnná). Model regresní závislosti s 

jednou nezávisle proměnnou X vyjadřuje jakoukoliv hodnotu yi (i = 1, 2,…. m) závisle 

proměnné Y následovně: 

𝑦𝑖 = 𝑓(𝑥𝑖) + 𝑒𝑖,  (9.1) 

kde f (x) je regresní funkce a ei náhodná (reziduální) odchylka i-tého pozorování 

veličiny Y.  

 Důležitým typem regresní funkce je tzv. lineární regresní funkce, jejíž model má 

tvar: 

𝑦𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝑖 + 𝑒𝑖,  (9.2.) 

kde je dán předpoklad o náhodných odchylkách ei, že se jedná o nezávislé náhodné 

veličiny, které mají normální rozdělení s nulovou střední hodnotou a rozptylem 
2

 

tedy N (0; 
2

). 

 Funkce 𝑓(𝑥) = 𝛼 + 𝛽𝑥 se označuje jako regresní přímka. Její směrnice, 

koeficient  ,  

se nazývá regresní koeficient a popisuje průměrnou změnu závisle proměnné 

odpovídající změně nezávislé proměnné o jednu její jednotku. Pozitivní (přímá) 

závislost vzniká, je-li koeficient   kladný. S růstem hodnot nezávisle proměnné X 

dochází též k růstu Y závisle proměnné. Pokud je regresní koeficient záporný, mluvíme 

o negativní (nepřímé) závislosti a nastává při růstu hodnot nezávisle proměnné X 

pokles hodnot závisle proměnné Y.  

 Obecně jsou hodnoty  ,  , 
2

 neznámé parametry základního souboru, jež 

je potřebné odhadnout s pomocí n nezávislých pozorování veličin X a Y. 

 Bodové odhady parametrů regresní přímky  ,   označujeme a, b. K získání 

zmíněných bodových odhadů z pozorovaných dat se nejčastěji užívá tzv. metoda 

nejmenších čtverců. Tato metoda vychází především z požadavku minimalizace 
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součtu kvadratických odchylek od hledané přímky, aby součet čtverců odchylek 

daných pozorovaných hodnot y1, y2, ... yn veličiny Y od odhadované regresní přímky 

byl minimální. Vycházíme tedy z minimalizace následujícího výrazu (9.3.).  

𝑆 = ∑ (𝑦𝑖 − 𝛼 − 𝛽𝑥𝑖)
2𝑛

𝑖=1   (9.3.) 

Výše uvedené bodové odhady a, b představují konzistentní, nestranné a také 

vydatné odhady parametrů regresní přímky   a  . Přímka 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥   (9.4.) 

je poté nazývána přímkou odhadu a je nejlepším odhadem teoretické regresní 

přímky  + x. 

 Odchylky 𝑑𝑖 = 𝑦𝑖 − 𝑦𝑖 se nazývají rezidua. V tomto vztahu 𝑦𝑖 jsou zjištěné 

hodnoty proměnné Y (pozorované či empirické hodnoty) a 𝑦𝑖 jsou teoretické hodnoty 

vypočtené z uvedené rovnice regresní přímky (9.4.).  

 Regresní přímka 𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 popisuje regresi veličiny Y na X, tedy průběh 

závislosti veličiny Y na veličině X. Pokud má veličina Y charakter následku, 

označujeme ji jako závisle proměnnou veličinu. Nezávisle proměnná veličina X má 

jednoznačný charakter příčiny.  

Často se setkáváme se závislostmi nelineárního charakteru, které je nutné 

vystihnout pomocí nelineárních funkcí (parabolické, hyperbolické, exponenciální, 

logaritmické atd.). U mnoha případů nelineárních regresních modelů je tento odhad 

numericky velmi zdlouhavý. Proto se budeme dále věnovat jen nelineárním regresním 

funkcím, které lze jednoduchými transformacemi převést na lineární tvar.  

 Postupy uvedené v odstavcích 9.2. a 9.3. lze vyžít i pro regresní funkce typu 

𝑓(𝑥) = 𝛼 + 𝛽𝑔(𝑥)  (9.5.) 

kde g(x) je známá funkce nezávisle proměnné. Transformací z = g(x) převedeme 

(9.5.) na lineární regresní funkci. V praxi se velmi často setkáváme s těmito případy: 

𝑓(𝑥) = 𝛼 + 𝛽𝑙𝑛𝑥  (logaritmická regrese) (9.6.) 

𝑓(𝑥) = 𝛼 +
𝛽

𝑥
   (hyperbolická regrese) (9.7.) 
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𝑓(𝑥) = 𝛼 + 𝛽𝑥𝑛                           (9.8.) 

Provedeme-li v (9.7.) transformaci z = g(x) = 1/x, přejde hyperbolická regrese (9.7.) 

na lineární tvar f(x) = a + bz. Nelineární regrese (9.8.) se linearizuje transformací z = 

xn. 

Dalšími případy jsou regresní funkce exponenciálního typu 

𝑓(𝑥) = 𝛼 + 𝛽𝑥  (9.9.) 

nebo mocninného typu 

𝑓(𝑥) = 𝛼 ∗ 𝑥𝛽  (9.10.) 

 

Funkci (9.9.) logaritmickou transformací převedeme na tvar 𝑙𝑛𝑓(𝑥) = 𝑙𝑛𝛼 ∗ 𝑥𝑙𝑛𝛽. 

 

9.1.2 Korelační analýza 

 Druhým významným úkolem statistické analýzy vztahů mezi náhodnými 

veličinami je určení těsnosti závislosti, tedy korelace.  Korelační analýza se zabývá 

silou vztahu mezi sledovanými veličinami. Pro měření těsnosti závislosti je důležitý 

daný regresní model.  

Znalost těsnosti závislosti mezi sledovanými veličinami je užitečná. Čím jsou 

veličiny těsněji vázány, s tím větší pravděpodobností můžeme očekávat, že změny 

jedné z veličin budou mít za následek změny veličiny druhé (s ní statisticky vázané). 

Stupeň vázanosti náhodných veličin udává vypovídací schopnost užitého regresního 

modelu. Čím je závislost těsnější, tím jsou regresní odhady, stanovené na určité 

regresní funkci, přesnější.  

  Těsnost závislosti měříme mnoha charakteristikami. Předpokládáme 

existenci lineární závislosti mezi veličinami X a Y, jež je dána modelem (9.2). 

Používáme-li náhodný výběr (xi, yi) i = (1,2,3,..., n) z dvourozměrného normálního 

rozdělení, udáváme intenzitu lineární závislosti mezi veličinami X a Y obvykle 

výběrovým korelačním koeficientem r, který je bezrozměrnou veličinou a je definován 

vztahem:  

𝑟 =
𝑆𝑥𝑦

𝑆𝑥𝑆𝑦
  (9.11.) 
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V tomto vztahu 
 −−

−
= )yy)(xx(

1n

1
s iixy

 znamená tzv. výběrovou kovarianci, sx 

a sy jsou výběrové směrodatné odchylky veličin X a Y.   

Z výše uvedené definice korelačního koeficientu vyplývají jeho následující 

vlastnosti: 

 1) –1 < r < 1 

 2) Jestliže mezi veličinami X a Y existuje lineární funkční závislost, je 
1=r

. 

 3) Jestliže jsou veličiny X a Y lineárně nezávislé, je r = 0. 

 

S ohledem na tyto vlastnosti se využívá orientační stupnice pro hodnocení těsnosti 

lineární závislosti mezi veličinami X a Y: 

 

Tabulka 5: Stupně korelačních závislostí [Vlastní zpracování] 

 |𝑟𝑦𝑥| = 0 korelační nezávislost 

0 < |𝑟𝑦𝑥| ≤ 0,3 slabý stupeň korelační závislosti 

0,3 < |𝑟𝑦𝑥| ≤ 0,8 mírný (střední) stupeň korelační 

závislosti 

0,8 < |𝑟𝑦𝑥| < 1 vysoký stupeň korelační závislosti 

 |𝑟𝑦𝑥| = 1 funkční závislost 

 

Dělení uvedené v této orientační stupnici je pouze konvenční, neznamená nějakou 

obecně přijatou normu. 

 Směrodatné odchylky sx a sy jsou konvenčně brány s kladným znaménkem, 

znaménko korelačního koeficientu je tedy dáno znaménkem regresního koeficientu. 

Pokud se jedná o přímou lineární závislost mezi sledovanými náhodnými veličinami je 

b > 0 a v případě nepřímé závislosti mezi veličinami je b < 0.   
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 Použitím výpočetních tvarů kovariace sxy a směrodatných odchylek sx, sy 

získáme jednoduchou úpravou velmi často užívaný výpočetní vztah pro korelační 

koeficient: 
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.  (9.12.) 

  

Další významnou míru těsnosti lineární závislosti vyjadřuje koeficient determinace 

(r2), který představuje druhou mocninu koeficientu korelace. Vztah r2⋅100 nám říká, z 

kolika procent jsou vysvětlitelné změny závisle proměnné zvolenou lineární regresní 

funkcí. 

V případě nelineární regrese Y na X se za míru těsnosti závislosti mezi náhodnými 

veličinami X a Y zpravidla používá index korelace, definovaný vztahem: 

2
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Uvedený index korelace se interpretuje zcela analogicky, jako je tomu u koeficientu 

korelace.  

Z hlediska použití programu Microsoft Office Excel tedy platí, že Iyx = R = r. Hodnocení 

hodnot indexu korelace též odpovídá orientační stupnici pro hodnocení těsnosti 

lineární závislosti mezi veličinami X a Y, tedy hodnocení těsnosti této závislosti dle 

hodnoty koeficientu korelace, kde hodnoty indexu korelace z blízkosti 1 signalizují 

silnou závislost, hodnoty z okolí 0 naznačují slabou závislost. Výraz 
2
yxI  se nazývá 

index determinace a interpretuje se zcela analogicky jako koeficient determinace. 

 



                           Disertační práce 

191 
 

9.2 Příklad použitých dat 

Na základě smluvních a zákonných požadavků týkajících se nemožnosti zveřejnění 

veškerých vstupních dat této disertační práce, nelze tato uvést v plném rozsahu. Je 

zde tedy uveden pouze částečný náhled na tato data. 

  

Původní 

objednávka
Výnos Náklad Zisk

Uhrazené 

tržby
Chybovost

Počet dílů 

celkem
Plan hodin

Realita 

hodin

29 477 6 022 3 279 1 920 5 950 3 73 981 199

32 241 11 693 6 854 3 387 11 692 39 75 1 272 459

30 283 16 032 9 370 4 663 15 942 49 75 918 531

25 713 16 685 10 751 4 154 16 608 38 67 875 746

22 057 19 702 11 131 6 000 20 083 59 56 900 856

23 419 23 485 17 382 4 272 23 484 35 83 923 996

22 775 25 229 17 463 5 436 25 228 106 75 846 915

27 711 27 079 18 079 6 300 27 812 132 101 1 620 1 597

27 373 27 180 16 248 7 653 27 373 68 64 830 1 076

29 506 29 124 9 364 13 832 29 017 36 103 1 235 702

29 088 30 180 15 234 10 462 30 080 106 74 890 960

30 144 30 386 15 426 10 472 30 144 58 80 890 943

30 914 30 425 20 134 7 204 29 767 99 75 1 204 1 274

21 953 32 118 18 531 9 511 26 658 75 47 757 1 133

38 170 32 318 31 942 263 37 062 112 120 1 935 1 850

34 535 34 336 19 803 10 173 34 335 125 113 1 467 1 602

35 537 34 368 18 653 11 000 34 373 77 64 1 088 1 129

34 929 34 871 20 760 9 877 34 869 99 96 1 530 1 598

63 036 36 695 23 576 9 183 38 111 129 166 2 655 1 752

38 291 38 067 22 879 10 631 38 066 101 97 1 560 1 478

39 244 39 286 24 996 10 003 39 284 130 116 1 620 1 621

29 531 39 523 29 934 6 712 41 022 150 102 1 640 2 059

48 319 39 780 22 198 12 307 38 679 80 95 1 526 1 401

44 115 42 188 31 249 7 657 43 857 99 104 1 350 1 534

42 623 43 250 26 921 11 430 43 249 105 87 1 485 1 587

43 229 43 477 23 473 14 003 43 476 105 147 1 620 1 606

37 882 43 492 34 371 6 384 45 104 173 178 1 957 2 300

30 048 43 702 28 395 10 715 37 584 93 58 939 1 515

45 973 44 434 25 138 13 508 44 346 143 128 1 530 1 598

44 115 44 461 19 862 17 219 43 832 119 84 1 350 1 481
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