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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 

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.   

 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 nejsou 

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 

vývojového charakteru. 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.  

Mezi efekty, které jsou spojené s konceptem Industry 4.0, patří i ve větší míře 

než dosud zavádění průmyslové automatizace či digitalizace. Její zavádění 

však nebude dostatečně finančně efektivní a rychlé, pokud k tomuto nebudou 

využívány odpovídající softwarové nástroje. Tyto nástroje 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 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.  

 

2 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. 

 

3 Kritická rešerše 

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. 

 

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 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. 

 

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. 

   

7) Jaroslava Kádárová, Katarína Teplická, Michaela Durkáčová, Marek 

Vida. Target Costing Calculation and Economic 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 costin 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. 

 

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., 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. 

 

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

management systém 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 



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. 

 

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) 

 

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. 

 

4 Formulace cílů práce, hypotéz a osobního přínosu disertační práce 

4.1 Formulace cílů 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. 

 

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.  

 

4.2 Hypotézy 

I. 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.  

II. Kvantitativním hodnocením klíčových ukazatelů v průběhu 

plánování vývojového projektu jsme schopni dosáhnout redukce 

nežádoucích odchylek klíčových ukazatelů při realizaci tohoto 

projektu. 

 

4.3 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. 

 

5 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 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.   

 

V době odevzdání disertace nebyly známy publikované ohlasy.  



6 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. 

 

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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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. Praktická 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. 

 


