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Kompletní verze projektu 
V rámci předmětu Projekt 3 je potřeba zhodnotit nejenom práci provedenou na 

jednotlivých milnících, ale také použité manažerské nástroje a určitě samotnou práci v týmu, 

která je možná největší zkušeností získanou z celého projektu. Vzhledem k tomu, že zpráva 

sestavená za jednotlivé milníky by měla být vlastně „zprávou pro investora“ a investora asi 

zas tak moc nezajímá, jaké jsme použily nástroje a jak jsme v týmu pracovali, byla závěrečná 

zpráva rozdělena na dvě části: Část A – praktická část (zpráva JPJ) a Část B – zhodnocení 

projektové práce. 

Část B (tato část, kterou čtete) pojednává o použitých manažerských nástrojích, jejich 

integraci navzájem a integraci vzhledem k jednotlivým entitám podniku, případně mimo 

podnik. Důležité pro nás také bylo naznačit, jak se jednotlivé nástroje postupně propojovali 

v průběhu řešení projektu, což dokumentuje kapitola 3. Na závěr bylo pro zhodnocení celého 

projektu potřeba udělat to nejdůležitější a nejcennější – zhodnocení práce týmu. 
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1 Použité nástroje a celistvý projekt 
Tato kapitola pojednává o použitých manažerských nástrojích, které nám vlastně 

umožňují efektivně řídit společnost. Manažerské nástroje a výstupy z nich samotných nám 

totiž dávají důležité podklady pro kvalitnější (čistě teoreticky správná) manažerská 

rozhodnutí. 

Hlavním cílem kapitoly je nalézt důvody použití jednotlivých nástrojů a zejména pak 

identifikovat integrační vazby použitých nástrojů, protože tyto vazby nám právě umožňují 

nalézt cestu k vytvoření celistvého komplexního projektu inovace řízení podniku. 

Pro naši lepší orientaci jsme si použité manažerské nástroje rozdělili do 3 hlavních 

skupin: 

 Strategické manažerské nástroje 

o Idea konkurenční výhody, SWOT matice, metoda BSC, matice GE, 

marketingový mix, metoda CPM 

 Organizační manažerské nástroje 

o Metodologie OP, procesní řízení, ABM, Organizační struktura 

 Ekonomické manažerské nástroje 

o HNS, variabilní kalkulace, rozpočty, roční plán, metody investičních 

propočtů 

1.1 Strategické manažerské nástroje 

Nyní popíšeme důvody použití jednotlivých nástrojů a jejich vazby. 

1.1.1 Idea konkurenční výhody 

Důvod použití 

Nemyslím si, že by se jednalo přímo o nástroj, metodu, či postup. Idea konkurenční 

výhody je prostě a jen myšlenka, avšak ta nejdůležitější, co v dnešním světě globální 

konkurence existuje. Bez této myšlenky je podnikání se sebelepším využíváním všech 

možných nástrojů spíše loterií. Konkurenční výhoda nám vlastně umožňuje odlišit se od 

konkurence a dát zákazníkům důvod pro to, aby dali přednost našemu výrobku před jejich. 

Integrační pohledy 

Umožňuje podnik zapojit do reality – propojuje podnik s konkurencí. 

1.1.2 SWOT matice 

Důvod použití 

Nástroj, který nám umožňuje ověřit, případně aktualizovat konkurenční výhodu. 

Zejména se však jedná o nástroj, který pomáhá stanovit správnou strategii společnosti, tzn. 

jaké produkty vyrábět nebo nevyrábět, na které trhy dodávat nebo nedodávat a jakým 

způsobem zvítězit. 
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Vychází z analýzy vnějšího a vnitřního prostředí, která umožňuje stanovit silné a slabé 

stránky a příležitosti a hrozby. 

Integrační pohledy 

 Úzká vazba na myšlenku konkurenční výhody. 

 Propojuje okolí podniku s podnikem samotným – zasazuje podnik do reality. 

1.1.3 Metoda BSC 

Důvod použití 

Metoda nám zejména posloužila k rozpadu strategických cílů na dílčí cíle a úkoly pro 

jednotlivé podnikové perspektivy (oblasti) a tím k lepšímu sestavení podnikové strategie. 

Integrační pohledy 

 Klade důraz na propojení strategického plánu a plánů návazných. 

 Zajišťuje rozpad cílů na jednotlivé úkoly. 

 Propojuje podnik s okolím skrze zákazníky. 

1.1.4 Matice GE 

Důvod použití 

Jejím úkolem je pomoci posoudit situaci produktů na trhu na základě dvou ukazatelů, 

kterými jsou Přitažlivost trhu a Konkurenční síla. Na základě jejich výsledků rozhodujeme o 

složení produktového portfolia. 

Integrační pohledy 

 Spojení s určením strategie, konkrétně tedy pomáhá určit produkty, které 

budeme nebo nebudeme nabízet a v zásadě i na které trhy je budeme nabízet. 

 Na marketingový mix. 

 Na metodu Okruhu produktů. 

1.1.5 Marketingový mix 

Důvod použití 

Je součástí podnikové strategie a pomáhá určit způsob, jakým uspět na vybraných trzích 

a u vybraných zákazníků. Využívá k tomu 4 oblastí (4P) – produkt, place, promotion, price. 

Integrační pohledy 

 Úzká vazba na SWOT analýzu a na myšlenku konkurenční výhody. 

 Propojuje produkty (podnik) s trhem a zejména se zákazníky a dalšími články 

v mikroprostředí společnosti, jako jsou distributoři, … 
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1.1.6 Metoda CPM 

Důvod použití 

Metoda CPM nám umožňuje realizovat investici (pro tu byla použita) co nejdříve a 

zabránit tak prodražení celého projektu oddálením příjmů a tím zvýšení rizika a nejistoty. 

Využitím metody totiž dokážeme realizovat investiční kroky v nejkratším časovém intervalu. 

Integrační pohledy 

 Propojuje čas a činnosti projektové přípravy a realizace. 

 Propojuje činnosti a zdroje k nim potřebné. 

1.2 Organizační manažerské nástroje 

Do této skupiny byly zařazeny nástroje, které pomáhají uspořádat entity ve společnosti 

do určité hierarchie a usnadňují a zefektivňují tak použití „ekonomických“ manažerských 

nástrojů. 

1.2.1 Okruhy produktů 

Důvod použití 

Pomáhá nám určit produktové portfolio. Je to jediná entita, která přináší tržby, což je 

v podniku prvotní a nenahraditelná položka 

Integrační pohledy 

 Věcně-finanční řešení produktu – pomáhá nám si uvědomit, že změnou 

parametrů produktu měníme i jejich finanční stránku a pomáhá nám si uvědomit, 

že náklady lze řídit. 

 Umožňuje aplikovat PÚ (variabilní kalkulaci). 

 Nákladově-výnosové porovnání za okruhy produktů. 

 Respektuje Procesní řízení a metodu ABM – produkty jsou tvořeny procesy a 

činnostmi. 

1.2.2 Procesní řízení 

Důvod použití 

Klade důraz na seskupování činností vedoucích k produkčním OP a podpůrným OP – 

tím nám pomáhá určit, které činnosti jsou pro podnik i nadále nezbytné, nebo které naopak již 

ztrácí smysl. Pomáhá nám také přiřadit některé zdroje, které jsou společné pouze pro více 

činností (například vedoucí pracovník). 

Integrační pohledy 

 Je mezičlánkem pro metodologii OP a ABM. 
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 Přiřazení zdrojů k procesům, to nám dále umožňuje přiřadit náklady 

k produktům. 

 Věcně-finanční stránka činností – způsob realizace ovlivňuje náklady. 

 V kombinaci s metodou ABM je podkladem pro vytvoření organizační struktury 

podniku. 

1.2.3 Metoda ABM 

Důvod použití 

Pomáhá stanovit klíčové činnosti pro produkční a podpůrné procesy. Případně stanovuje 

činnosti, které existují samostatně. 

Integrační pohledy 

 Vzhledem k jednotlivým entitám 

o Procesy – věcná a časová posloupnost činností, které vedou k nějakému 

OP. 

o Výkony – vznikají díky činnostem a procesům. 

o Útvary – organizační uspořádání zdrojů a činností. 

o Tvoří podnikové funkční oblasti. 

 Vazba na procesní řízení. 

 Umožňuje správně přiřazovat zdroje a tím přiřazovat náklady. 

 Věcně-finanční stránka činností – způsob realizace ovlivňuje náklady. 

 V kombinaci s procesním řízením je podkladem pro sestavení organizační 

struktury. 

1.2.4 Organizační struktura 

Důvod použití 

Její zásadní přínos pro nás byl v tom, že umožňuje přiřadit odpovědnost a pravomoci 

související s jednotlivými činnostmi a k nim přiřazenými zdroji. 

Integrační pohledy 

 Uspořádává zdroje. 

 Vychází z procesního a činnostního řízení. 

1.3 „Ekonomické“ manažerské nástroje 

Jedná se o nástroje, které již pracují s konkrétními ekonomickými veličinami – náklady, 

výnosy, … 
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1.3.1 Hodinová nákladová sazba - HNS 

Důvod použití 

Pomáhá nám stanovit náklady na jednotlivé podnikové entity – přiřadit náklady 

k produktům podle spotřeby času, určit časové náklady na procesy, činnosti a zdroje. Stěžejní 

pro nás bylo, že ve spojení s variabilní kalkulací umožnila kalkulovat ceny zakázek. 

Integrační pohledy 

 Těsné propojení s nástroji 

o Variabilní kalkulace – HNS věrohodně přiřazuje některé náklady. 

o Provozní rozpočty, kapacitní plán, respektive roční souhrnný plán. 

o Prodejní plán – cenová kalkulace. 

o Investiční propočty – cenová kalkulace zakázek a na ni navazující 

výnosy nové pobočky Bratislava. 

o Procesní řízení a ABM – přiřazení nákladů … čas výkonů. 

 Navíc ještě hierarchické přiřazení nákladů. 

 Integrační důsledky 

o Integrace času a nákladů 

o Integrace činností, procesů a nákladů 

o Integrace rozpočtů s kapacitním plánem 

1.3.2 Variabilní kalkulace 

Důvod použití 

Přínos spočívá zejména v tom, že nám pomáhá stanovit cenu produktů a kalkulovat 

náklady na produkty společně se způsobem jejich zajištění. Využili jsme ji také ke stanovení 

hospodářského výsledku společnosti. 

Integrační pohledy 

 Propojení s nástroji je obdobné jako u metody HNS 

o Jednou z vazeb je propojení s HNS pro přiřazení nákladů. 

 Integrační důsledky 

o Nákladově-výnosové 

o Kapacitně-nákladové skrze HNS. 

o Propojení realizace produktů (projektování, montáž, servis) 

s podpůrnými oblastmi podniku (správa, marketing, ekonomika, …) 
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1.3.3 Rozpočty 

Důvod použití 

Rozpočty vlastně přestavují plán fixních nákladů společnosti. Rozpočet je vlastně o 

činnostech (procesech), které daný útvar vykonává a zdrojích (lidech, hmotném a nehmotném 

majetku, finančních zdrojích), které potřebuje k zajištění těchto činností. 

Integrační pohledy 

 Propojení s nástroji 

o Roční plán – určuje náplň činností a zdroje, které se použijí. 

 Představuje plán fixních nákladů vstupující do výsledovky. 

o Kapacitní plán – abychom mohli rozhodovat o efektivním zajištění 

činností, je potřeba znát jejich kapacitu. 

o Vazba na kalkulaci – rozpočet poskytuje náklady pro stanovení sazeb. 

o Evidence o potřebě rozsahu činností a zdrojů – abychom mohli 

vyhodnotit, zda máme dostatečnou kapacitu. 

 Důsledky integrace 

o Propojení technické a finanční stránky činností – způsob zajištění 

činností ovlivňuje náklady. 

o Dává nám představu o činnostech (jejich rozsahu, nákupu, …) a jejich 

zajištění pomocí zdrojů. 

o Shrnuje náklady a výnosy jednotlivých entit – v našem případě jednak o 

jednotlivých útvarech, ale také o pobočkách. 

o Poskytuje představu o výši nákladů a výnosů v hospodářském výsledku 

společnosti. 

1.3.4 Roční plán – soustava plánů 

Důvod použití 

Představuje systém vzájemně provázaných plánů, který nám shrnuje úkoly, které je 

potřebné udělat. De facto obsahuje specifikaci úkolů, odpovědnosti a termínů. Ročním je naší 

cestou, jak dosáhnou stanovených cílů. 

Integrační pohledy 

 Propojení s nástroji 

o Rozpočet – je sice jedním z plánů celé soustavy, ale protože se jedná o 

významný nástroj, tak jsme ho vyčlenili bokem – umožňuje nám určit 

fixní náklady společnosti, které vstupují do výsledovky. 

o Kalkulace – umožňují zejména kalkulovat náklady a tím stanovit cenu 

produktů. 
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o Metoda OP – produkty v plánu jsou členěny podle metodologie OP. 

o Investiční propočty – vstupují do ročního plánu zejména skrze plán 

investic, případně skrze vytváření fondu na investice ve vlastním 

kapitálu. 

o Strategický plán společnosti = strategie – roční plán respektuje 

požadavky a cíle strategického plánu. 

 Integrační důsledky 

o Časové hledisko – strategický plán ←→ operativní plán. 

o Věcně-finanční hledisko – propojení plánů nákupu, výroby, zásob, … 

s finanční oblastí plánů – rozvaha, výsledovka, CF. 

o Agregační hledisko – celkový plán ←→ plány funkčních oblastí, 

případně poboček společnosti. 

1.3.5 Metody investičních propočtů 

Důvod použití 

Investice vychází vlastně ze strategických cílů podniku a hledá cestu, jakým způsobem 

je naplnit. Právě investiční propočty nám umožňují posoudit investiční varianty, v našem 

případě řekněme spíše investici s různými variantami financování a správně se rozhodnout, 

zda investici realizovat. 

Integrační pohledy – EVA 

 Zapojuje do výpočtu náklady na vlastní kapitál a daň z příjmu, čímž zreálňuje 

ukazatel CF. 

 Riziko neuvažuje přímo, avšak je možné ho uvažovat skrze náklady na kapitál. 

 Pracuje s náklady a výnosy. 

Integrační pohledy – ČSH a VVP 

 Zapojuje do výpočtu časovou hodnotu peněz a také investiční rizika. 

 Skrze uvažování rizik zasazuje investiční projekt do reality vzhledem k okolí 

podniku. 

 Pracuje s příjmy a výdaji. 
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2 Hlavní integrační vazby mezi nástroji 
Pokusíme se ukázat hlavní integrační vazby mezi jednotlivými nástroji tak, jak se 

propojovaly do celého našeho projektu. Vycházíme z toho, že náš podnik již nějakou dobu 

existuje a tudíž jsou vstupní věci jako úvodní představa o produktu a činnostech již 

nadefinovány a právě v rámci postupu došlo k jejich redefinování. 

Celé schéma, které je na následující straně, nám ukazuje postup realizace projektu a to, 

jak dochází ke zpětnému ovlivňování jednotlivých již hotových částí. Výhodou tohoto 

schématu potom je, že vidíme, jak se zapojovaly jednotlivé námi použité nástroje. Obecně je 

důležité poznamenat, že schéma nepředstavuje ideální popis vazeb, nýbrž nějaký průnik mezi 

ideálem a přehledností. 

2.1.1 Popis jednotlivých vazeb 

Popis jednotlivých vazeb vztahujících se ke schématu: 

0. Nejprve se musí určit strategie společnosti založená na KV a dalších silných a 

slabých stránkách, příležitostech a hrozbách. Je potřeba zvolit správné produkty 

pro správné trhy a postup, jak zde zvítězit. Dochází zde k zasazení podniku do 

reálného světa a propojení jak s mikroprostředím, tak s makroprostředím. 

1. Na základě určené strategie společnosti se určuje náplň produktového portfolia a 

to jakým způsobem bude produktů dosaženo – pomocí jakých činností a 

procesů.  

2. Určení produktů, procesů a činností umožní 

 K sestavení rozpočtu a kapacitního plánu potřebujeme znát, jaké činnosti 

a procesy vedou k produktu. 

 Pro kalkulaci potřebujeme znát hierarchii kalkulačních jednic. 

 Pro prodejní plán potřebujeme znát OP. 

 Zpětně může docházet k ovlivňování na základě nemožnosti realizovat 

některé činnosti, … 

3. V rámci těchto vazeb dochází: 

 K vybilancování rozpočtu a kapacitního plánu (kolik lidí máme 

k dispozici a kolik jich potřebujeme) – potřeba vychází z plánu prodeje 

(vazba 4). 

 Následně se sestaví kalkulace, jednak pro určení cen a potom také 

k vyhodnocení a změnám v činnostech či okruzích produktů. Může 

docházet k tlaku na větší využití kapacity nebo snížení kapacity. 

4. Vazba: 

 Ve směru doprava je důležitý přechod plánu prodejů pro vytvoření 

rozpočtů a kapacitního plánu. 
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 V opačném směru je zásadní vstup plánu fixních nákladů do výsledovky 

a cenová kalkulace do plánu výnosů (plánu prodejů). 

5. Vazba Roční plná a strategie 

 Celý roční plán ovlivňuje strategie například skrze cenu produktů nebo 

skrze náklady na produkty – výsledkem pak například může být změna 

produktového portfolia. 

 Dochází k ovlivnění SWOT analýzy. 

 Naopak roční plán musí respektovat strategie a strategické cíle 

společnosti. 

6. Investice jsou cestou, jak podpořit strategie, respektive cestou, jak dosáhnout 

stanovených cílů – zpětně však v případě nepříznivého rozhodnutí o jejich 

realizaci mohou ovlivňovat výslednou strategii. 

7. Investiční propočty využívají ve zjednodušené míře nástroje – ročního plánu pro 

jednotlivé roky investice ke stanovení vstupních hodnot. Ve zpětné vazbě se pak 

může daná investice projevit již v ročním plánu pro dané období. 
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2.1.2 Schéma postupu realizace a vazeb nástrojů 

 

Určení inovační strategie

• Idea KV
• SWOT matice
• Metoda BSC

• Matice GE
• Marketingový mix

Určení produktů, procesů a činností

• Metodologie OP
• Procesní řízení
• ABM
• Organizační struktura

Sestavení rozpočtu

• Rozpočet

Určení kapacit

• Kapacitní plán

Kalkulační propočty

• Variabilní kalkulace
• Metoda HNS

Sestavení ročního plánu

• Jednotlivé plány

Investiční rozhodování

• Metoda EVA
• Metoda VVP, ČSH
• Metody DN a ROI

• Metoda CPM

1

25

34

6

7
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3 Zhodnocení práce v týmu 
Zhodnocení samotné práce v týmu patří mezi jednu z nejdůležitějších částí projektu, 

mimo jiné proto, že se jedná o první rozsáhlý projekt, na kterém se podílelo více lidí. Celé 

zhodnocení je rozděleno do dvou oblastí. V první části se zaměříme na jednotlivé členy (na 

zhodnocení jejich práce a vlastností) a v druhé části zhodnotíme práci celého týmu jako 

kolektivu. Ještě dodejme, že toto zhodnocení je mimo jiné důležité pro sebereflexi a 

uvědomění si vlastních slabých stránek každého z pracovníků – to pak dává šanci hledat cesty 

k jejich nápravě. 

3.1 Hodnocení jednotlivců 

Nyní se pokusíme zhodnotit důležité stránky, které vedly k výběru daného jednotlivce 

do týmu. Dále pak okomentujeme zejména slabé stránky a práci. 

3.1.1 Jan Kolačný 

Ve výsledku pravá ruka projektového manažera, která se nakonec poměrně dobře 

zhostila i vedení milníku číslo 4. 

Předností pana Kolačného bylo: 

 Pracovitost a velmi dobrá komunikace, až bychom mohli říci, že nadstandardní. 

 Neváhal vypomoci nad úroveň svých úkolů a zajistit tak práci, kterou neodvedl, 

odvedl špatně, případně odvedl příliš pozdě pan Knotek. 

 Pozitivním překvapením pak byla kreativita při sestavování milníku 4. 

 Byl přístupný diskuzím jak ohledně témat týkajících se projektu, tak 

v souvislosti s rozdělováním úkolů. 

 Ve většině případů včasné plnění termínů. 

 V neposlední řadě pak trpělivost, kterou ukazoval po celou dobu práce na 

projekt. 

 Dobré prezentační schopnosti. 

Negativní stránkou potom bylo zejména: 

 Časté chyby ve zpracovaných podkladech – zřejmě z nepozornosti a asi i 

netrpělivosti. 

 Obecně velmi nízká kreativita při práci (řekněme vyjma milníku 4). 

 Poměrně špatné teoretické znalosti zejména v oblastech investičního 

rozhodování, provázanosti rozvahy, CF a výsledovky. 

 Neschopnost udržovat rozumnou a obecně uznávanou formu zpracovávání 

podkladů pro zprávy jednotlivých milníků. 

Pokud bychom to měli shrnout, tak nejdůležitější byla pracovitost a komunikace, 

naopak největší překážkou byla neschopnost dodržet určitou formu zpracování podkladů a 
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chyby vyskytující se v podkladech. Pokud bychom chtěli ohodnotit práci nějakou známkou 

(odměňovat finančně nemůžeme) tak by pan Kolačný dostal známka 2,5 (1 nejlepší, 5 

nejhorší) 

3.1.2 Jiří knotek 

Pan knotek měl být něco jako konstruktér ve strojírenské nebo stavební společnosti, ve 

výsledku je otázkou, jaká byla jeho skutečná role v týmu. 

Předností pana kolegy bylo: 

 Kreativita a příležitostné dobré nápady. 

 Schopnost rychle se učit novým věcem. 

 Schopnost přiznat, že chyboval. 

 Zápal pro věc. 

Negativní stránkou potom bylo zejména: 

 Zvolená strategie komunikace s ostatními členy týmu byla nekomunikovat. 

Komunikoval pouze přes email a to v intervalu 24 hodin. Před zapojením do 

projektu býval běžně k dispozici na ICQ, po zapojení do projektu se zde de facto 

neobjevuje. 

 Nedodržení stanovených termínů. Dá se říci, že nebyl ochoten pracovat na 

milníku od jeho startu, nýbrž pouze s blížícím se koncem termínu odevzdání. 

Většinu podkladů pro milníkové zprávy dodal pozdě – až večer před 

odevzdáním. 

 Práce vykazovala časté nedostatky – chyby a nulovou formu úpravy. 

 Často zbytečné diskuze o některých věcech, ke kterým se měl vyjádřit dříve a 

diskuze vznikající v důsledku nedostatečných teoretických znalostí. 

 Špatné teoretické znalosti. 

Když by se měla vybrat jedna nejdůležitější stránka z každé oblasti, pak by to byla 

schopnost učit se (bohužel však neměla při tomto projektu žádný přínos) a na druhé straně 

neochota komunikovat. Výsledná známka by byla bohužel 4. 

3.1.3 Pavel Scholz 

Od začátku byl projektovým manažerem a v milníku 4 zejména konzultantem a 

poradním orgánem pro pana Kolačného. V milnících 2 a 3 přešla role projektového manažera 

v roli krizového manažera (na určitou dobu i v milníku 4). 

Předností pana kolegy bylo: 

 Kvalitní teoretické znalosti napříč celým spektrem. 

 Ochota konzultovat a poradit se zpracováním podkladů ostatním. 
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 Ochota věnovat čas kvalitnímu zpracování často až do pozdních ranních hodin. 

 Kreativní myšlení při tvorbě projektu. 

 Schopnost pochválit dobře odvedenou práci. 

 Dobré prezentační schopnosti. 

Negativní stránkou potom bylo zejména: 

 Perfekcionismus, který zpomaloval a někdy až příliš komplikoval práci na 

projektu. 

 Nedokázal ve správnou chvíli vyhodit pana Knotka, pak už se nenaskytla 

správná chvíle. 

 Špatně delegoval úkoly jednotlivým členům týmu. 

 Výbušnost a přehnané reakce při komentářích k nekvalitní práci ostatních (je 

potřeba nejdříve vychladnout a pak až komentovat). 

 Nedostatečná trpělivost vzhledem ke zpracovávání podkladů ostatními členy. 

 Časté podcenění znalostí a schopností ostatních členů týmu. 

Největším přínosem pro tým byly rozsáhlé znalosti a naopak největším problémem byl 

perfekcionismus. Pan kolega by si zasloužil známku 1,5. 

3.2 Hodnocení práce týmu 

Od začátku práce, respektive od sestavení týmu bylo jasné, že se nebude jednat o žádný 

dream team. Tým měl být postaven zejména na teoretických znalostech projektového 

manažera (P. Scholz), na pracovitosti pana Kolačného a nakonec na kreativitě pana Knotka. 

Samotné téma projektu pak bylo ve vazbě na týmovou práci vybíráno tak, aby k němu mohli 

mít vztah všichni, nikoliv pouze jeden člověk. 

Postupem času se bohužel práce týmu 3 lidí zvrhla spíše v práci 2 lidí, v posledním 

milníku se situace o něco zlepšila. Tato situace nastala zejména díky panu Knotkovi, který na 

tom měl největší díl viny a to proto, že vůbec nekomunikoval a podklady nedodal, dodal 

pozdě nebo velmi špatně zpracované. Není však možné svalovat vinu pouze na něj. Svou vinu 

na tom měl projektový manažer, který měl pana Knotka ve správnou chvíli po právu vyhodit, 

v dalším období se již nenaskytly dostatečně oprávněné důvody. V důsledku špatného 

přístupu pana Knotka pak došlo k obecné ztrátě důvěry a projektový manažer nedokázal 

delegovat úkoly rovnoměrně mezi všechny členy. V této souvislosti také vznikala v týmu 

velmi špatná atmosféra. V neposlední řadě se na situaci podepsal školský systém, který pana 

Knotka správně nevychoval a také nemožnost reálné finanční motivace. 

Na druhou stranu dodejme, že se díky nedobré práci všech členů týmu ukázali i 

pozitivní stránky například u pana Kolačného to byla zejména ochota pracovat nad rámec 

svých úkolů a schopnost se vyrovnat s tím, jaké úkoly dostával. 

Pokud by se měla shrnout práce na jednotlivých milnících, tak nejlepší „týmová“ práce 

se projevila na milníku 1 a 4, propadákem naopak byl zejména milník 3. Kdybychom měli 
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vyhodnotit nejlepší milník vzhledem ke kvalitě zpracování, tak to byl určitě milník 2. 

Závěrečná známka za týmovou práci by byla 3. 

V případě, že by se měla udělit známka zpracovanému projektu se zohledněním kvality 

práce, pak by to byla známka 1,5. Prostor pro zlepšení by se našel zejména v oblasti strategií a 

investic. 


